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Plagiatul în presă: furt protejat de lege
şi de tradiţie. Invitaţie la discuţie publică
Întâmplarea sau legitatea face ca tocmai agenţiile de presă
să sufere cel mai mult în urma plagiatului. Legitatea face ca,
din toate agenţiile de presă din Republica Moldova, să aibă
de suferit cel mai mult Agenţia de presă Info-Prim Neo.
Este o constatare care vine să motiveze îndemnul pentru o
discuţie pe această temă în breasla gazetărească. În calitate
de prim pas pentru normalizarea situaţiei şi readucerea
relaţiilor în albia legalităţii şi a moralităţii. O discuţie cu
cărţile şi noţiunile pe faţă.
DEX, definiţii:

– A plagia (mai ales texte literare sau ştiinţifice străine) A
reproduce integral sau parţial, prezentând drept creaţie
personală; a copia.
– A plagia A lua, a fura ideile, expresiile, invenţiile cuiva şi
a le prezenta drept creaţii proprii; a publica pe numele său
fragmente din lucrarea altuia; a comite un furt literar.
Tipuri de plagiat/furt:

– „ca în codru... electronic”
În linii mari, agenţiile de presă au două categorii de
consumatori: cei care folosesc ştirile fără să plătească şi cei
care achită taxa pentru abonament. Din prima categorie
face parte, în special, sumedenia de construcţii apărute în
internet care-şi zic site-uri, portaluri de cele mai diferite
orientări. Mai toate nu-şi închipuie existenţa fără ştiri în
calitate de element atractiv şi gratuit pentru grupurile-ţintă
de vizitatori. Foarte puţini dintre patronii acestora au simţit
necesitatea de a discuta despre condiţiile de preluare a
ştirilor, deşi agenţiile au avut grijă să plaseze semnale-avertisment univoce pe propriile site-uri (Ex: © REPORTER.MD
republicarea materialelor este posibilă doar cu acordul în
scris al Agenţiei; © Toate drepturile rezervate. Reproducerea
totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris
al Info-Prim Neo; DECA-press. Toate drepturile rezervate.
Redistribuirea sau republicarea ştirilor este interzisă fără
acordul în scris al Agenţiei DECA-press.). Despre plăţi
pentru o marfă străină preluată nu se mai vorbeşte. Majoritatea „haiducilor” din internet, dar şi din alţi „codri”, are
scopuri comerciale declarate sau mai puţin declarate.

– „prieteneşti...”
De regulă, perfectează un abonament Info-Prim Neo
instituţiile de presă cu mesaj pluralist sau/şi cu mesaj
apropiat celui al Agenţiei în sensul politicii editoriale. De
fapt, aceste instituţii sunt pentru Agenţie mai mult decât
simpli parteneri de afaceri. De cele mai multe ori, ne leagă
prietenii bazate pe sentimentul solidarităţii profesionale,
foarte preţios în aceste vremuri vitrege pentru presa care
se vrea mai puţin dependentă de grupări politice şi interese
extraprofesionale. Cu atât mai tare doare insistenţa cu care
majoritatea evită să facă trimiterile la sursă, aşa cum o cer
contractele semnate între noi. Respectiv, neindicând autorul
adevărat, prietenii noştri îşi atribuie produse străine. Este
şi acesta un gen de plagiat? În multe cazuri prietenii noştri
„deconectează” şi instinctul autoconservării doar să nu
indice sursa. De exemplu, Agenţia a fost târâtă prin judecăţi
mai bine de un an de cineva care şi-a găsit lezată demnitatea în paginile unei publicaţii-prietene. Aceasta a dat un
material critic furnizat de Agenţie drept al său, dar tot cu
Agenţia şi-a acoperit „ruşinea”. Mă gândesc că dacă noi
am fi mai insistenţi în a ne apăra drepturile şi am ajunge,
Doamne fereşte, pe la judecăţi cu prietenii noştri, tare s-ar
mai bucura „neprietenii” şi ar avea mare dreptate să se
bucure.
Unghiuri de abordare:

– moral/profesional
În toate timpurile, cu toate regimurile a fost moral să nu
pui mâna pe lucruri care nu-ţi aparţin. Punct. A fost moral
ca însuşirea bunului străin să se numească furt. Ce s-o fi
schimbat în scara de valori în era internetului? De ce nu
îndrăzneşte nimeni sau aproape nimeni să pretindă la
mărfurile expuse în vitrinele magazinelor, iar „vitrinele”
site-urilor de agenţie sunt prădate ziua în amiaza mare şi la
miezul nopţii? Cu toate avertismentele privind drepturile
de autor. Un fapt relevant, real, care ar putea fi şi amuzant
dacă nu ar fi atât de trist: o publicaţie abonată la ştirile
Info-Prim Neo plasează o ştire a agenţiei, dar cu trimitere la
site-ul unui post de televiziune, care şi-a atribuit-o nefiind
abonat. De altfel, respectivul post de televiziune a respins
în mai multe rânduri oferta de abonament a Agenţiei, pe
motiv că nu ar avea nevoie de ştirile noastre.
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Însuşirea bunurilor străine este contraindicată în breasla
noastră şi din considerente strict profesionale. Diferite
organe de presă şi diferiţi jurnalişti îşi înţeleg diferit
menirea lor profesională şi din perspectiva înţelegerii acesteia îşi exercită funcţiile. Cineva crede că-i stă mai bine pe
lângă putere, altcineva – pe lângă opoziţie, unii promovează
anumite valori, alţii – altele etc. Însă tuturor, dar absolut
tuturor, ne place să credem că profesia ne dă dreptul la
aprecieri, la judecăţi, la monitorizări şi critici. Toată lumea
din domeniu se vede în rolul de „câine de pază al societăţii”.
Unde s-a văzut un câine bun care să fure, nu să păzească de
hoţi? Un judecător-infractor merită o mai mare dezaprobare socială decât un infractor „simplu”.
– economic
Produsul informaţional al agenţiilor de presă este unul
creat, ca şi toate celelalte produse, după legi economice. Se
cheltuiesc resurse (umane, financiare, materiale etc.) pentru
ca mai apoi acestea să fie recuperate din vânzări. Vânzările
asigură începutul unui nou ciclu, continuitatea în general.
Furtul direct compromite vânzările în mod direct, netrimiterea la sursă pune în pericol imaginea Agenţiei, care
este şi ea o categorie economică. Produsul de agenţie este
un produs strict comercial, bazat pe relaţii de proprietate.
Preluările neautorizate, alias furturile, în special, în scopuri
comerciale, dar nu numai, sunt atentate directe şi serioase
la proprietate, care în ţările cu tradiţii juridice şi morale se
dezaprobă de societate şi se pedepsesc de lege. Ele intră în
categoria celor mai grave abateri de la normă.

iunie 2008
ţilor zilei şi faptelor cu caracter de simplă informare”. Şi nu
cred că le-ar putea formula cineva vreodată. Teoria jurnalistică operează cu alte noţiuni de genuri gazetăreşti: ştire,
corespondenţă, interviu, articol, sondaj etc. De ce o ştire,
care apare şi ea în urma unui proces de creaţie intelectuală,
poate fi furată, iar un comentariu, de exemplu, nu?
Pe de altă parte, legea, prin alte articole ale sale oferă
protecţie întregii activităţi de creaţie a agenţiei ca instituţie
de presă. De exemplu, art. 15(1) prevede că „Persoanele
fizice şi juridice care editează enciclopedii, dicţionare, culegeri de lucrări ştiinţifice periodice şi continue, ziare, reviste şi
alte ediţii periodice dispun de dreptul exclusiv de valorificare
a acestor opere colective în întregime”.
Viziuni asupra perspectivelor:

– optimistă
Asociaţia studenţilor basarabeni dintr-un oraş din România
a expediat pe adresa Agenţiei Info-Prim Neo un mesaj prin
care solicita permisiunea de a prelua ştiri de pe site-ul www.
info-prim.md pentru site-ul organizaţiei. „Legislaţia României interzice preluarea fără acordul dvs”, îşi motivau tinerii
demersul. Trecuţi de cealaltă parte a frontierei Uniunii
Europene, şi tinerii cu domiciliul în Republica Moldova se
deprind să onoreze legislaţia. Există speranţa că atunci când
vor face cale întoarsă din UE, vor avea deja în sânge principiul „nu pune mâna pe ceea ce nu-ţi aparţine” şi vor cere şi
de la alţii respectarea lui cu stricteţe.
– pesimistă:

– juridic
Cadrul juridic actual al Republicii Moldova creează în
domeniul respectiv mai multe confuzii decât reguli clare de
joc. El trebuie modernizat, adaptat la realităţile timpului,
adus în concordanţă cu normele relaţiilor economice şi cu
valorile morale la care ne-am referit mai sus. Astfel, Legea
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, adoptată în
noiembrie 1994, stipulează că ea „reglementează relaţiile
care apar în legătură cu crearea şi valorificarea operelor literare, de artă şi ştiinţifice (dreptul de autor), interpretărilor,
fonogramelor şi emisiunilor organizaţiilor de radioteledifuziune (drepturi conexe)”, însă, prin art. 7, plasează „noutăţile zilei şi faptele cu caracter de simplă informare” în afara
creaţiilor care constituie obiecte ale dreptului de autor.
Pe de o parte, legea operează cu noţiuni confuze, pentru că
nimeni până acum nu a formulat nişte criterii sigure după
care o „creaţie” de agenţie să fie atribuită sau nu „noută-

Un portal informaţional a preluat de pe www.info-prim.md
un detaliu de ştire cu tot cu o poză, pe care doar Info-Prim
Neo le putea avea în acel moment. Ştirea plagiată purta
semnătura autorului – persoană fizică. Discuţia purtată
pe urme fierbinţi cu „persoana fizică” a lăsat impresia că
ne-am despărţit duşmani. Pesimismul privind perspectivele
plagiatului în Moldova vine de la faptul că acea „persoană
fizică” nu şi-a recunoscut greşeala, deşi are multă experienţă
în presă, inclusiv în funcţii destul de înalte. Se pare că astfel
de persoane în mare parte încă formează mediul relaţiilor în
breasla gazetărească de la noi.
Valeriu Vasilică, director al Agenţiei
de presă Info-Prim Neo
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Relaţiile de muncă în mass-media
din R. Moldova
Studiul include toate tipurile/felurile de relaţii de muncă din
cadrul presei moldoveneşti (fig. 1)1. În afară de angajaţii cu
program deplin, au fost intervievaţi colaboratorii şi directorii de media, reprezentanţii Organizaţiei Internaţionale
a Muncii (ILO), ai Consiliului Europei, ai organizaţiilor
nonguvernamentale (ONG-urilor) şi ai sindicatelor. În
total, au fost intervievate 53 de persoane, dintre care 72% au
constituit funcţionarii cu program deplin şi 28% – colaboratori la diverse mass-media. Mai mult de jumătate dintre
cei intervievaţi lucrează în calitate de jurnalişti sau reporteri,
21% ocupă funcţii de conducere (redactori-şefi, redactori
adjuncţi, redactori de departament, producători). Dintre toţi
participanţii, 51% sunt femei. Experienţa de lucru variază de
la un an la 39; 15% au vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani,
51% – au între 25-34 de ani, 9% – între 35-44 de ani şi 25%
– mai mult de 45 de ani. Peste jumătate dintre aceştia sunt
ziarişti sau reporteri şi 21% sunt manageri: redactori-şefi,
redactori adjuncţi, redactori de departament, producători.
Fotografii şi angajaţii care se ocupă de latura tehnică au fost,
de asemenea, intervievaţi. Două treimi dintre respondenţi
muncesc în mass-media private, 23% în presa publică/de stat
şi 11% în presa privată finanţată din exterior.
I. Legislaţia cu privire la relaţiile de muncă din
presă

Republica Moldova a semnat tratatele internaţionale de
bază care reglementează relaţiile de muncă şi a ratificat 38
de Convenţii ale ILO2, dintre care unele se referă la presă.
În 2001, Parlamentul a ratificat parţial 63 din cele 98 de
paragrafe ale Cartei Sociale Europene a Consiliului Europei
din 1961. Parlamentarii au avut rezerve faţă de:
•

prevederile ce specifică dreptul angajaţilor la un
salariu ce le-ar asigura lor şi familiilor lor un trai
satisfăcător/îndestulător;

•

salariul majorat pentru orele din afara programului;

•

drepturile tinerilor şi novicilor la un salariu legal şi la
creşterea ulterioară a salariilor.

În 2006, Comitetul European pentru Drepturile Sociale a
Unii respondenţi lucrează pentru două tipuri de instituţii fiind angajaţi
deplin şi freelance.
2
Informaţia privind ratificarea convenţiilor a fost preluată de pe pagina
oficială a Organizaţiei Internaţionale a Muncii: http://www.ilo.org/ilolex/
english/newratframeE.htm.
1

negociat cu reprezentanţii guvernului ratificarea/aprobarea
celorlalte clauze ale Cartei, dar această chestiune a rămas
nesoluţionată3.
Constituţia R. Moldova garantează şi protejează dreptul la
muncă şi la alegerea meseriei, dreptul de a crea sindicate şi
de a deveni membru al acestora, precum şi dreptul la grevă4.
Totodată, ea interzice munca forţată. Activităţile profesionale ale unui jurnalist care a stabilit o relaţie de muncă cu
mai multe ediţii de presă sunt, de asemenea, reglementate
de legislaţia naţională privind presa, dar, în acelaşi timp,
jurnalistul este subiectul prevederilor legislaţiei muncii din
R. Moldova. De regulă, aceste legi tratează jurnalistul la
nivelul celorlalte categorii de cetăţeni.
Documentul de bază care reglementează relaţiile de muncă
în presă este Codul Muncii al R. Moldova adoptat de Parlament la 28 martie 2003. El reglementează toate relaţiile de
muncă individuală şi colectivă. Prevederile lui sunt obligatorii pentru cetăţenii R. Moldova, străinii şi apatrizii care
au contract individual de muncă cu angajatori autohtoni,
precum şi pentru toţi angajatorii care activează în sectorul
privat sau public.
Codul spune că există prevederi speciale expuse în legislaţie
referitoare la relaţiile de muncă ale angajaţilor din presă.5 În
plus, Legea Presei stipulează că un jurnalist este o „persoană
care produce literatură şi publicitate pentru mass-media în
baza unui contract sau în alte circumstanţe în concordanţă
cu prevederile legislaţiei în vigoare”.6
Codul conţine detalii exhaustive referitoare la contractele
individuale de muncă, inclusiv situaţiile de încheiere, de
modificare, de reziliere sau întrerupere a contractului.
Asemenea contracte reprezintă „un acord încheiat între
funcţionar şi angajator, ce prevede ca angajatul să presteze
servicii în conformitate cu specialitatea, calificarea sau
postul, în acelaşi timp respectând regulamentul intern al
întreprinderii. Angajatorul, la rândul său, se obligă să-i
asigure angajatului condiţii de muncă ce corespund Codului
şi altor regulamente care includ drepturi şi obligaţii, să
respecte prevederile din contractul colectiv de muncă. De
asemenea, el trebuie să achite salarii depline.
3
Implementarea Cartei sociale Europene în Statul membru al Consiliului
Europei: sondaj pe ţară. Moldova http://www.coe.int/t/e/human_rights/
esc/5_survey_by_country/Moldova_en.pdf.
4
Articolele 42-45 din Constituţia R. Moldova din 29/07/1994
5
Articolul 325.
6
Articolul 19 al Legii 243 din 26/10/1994.
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II. Implementarea Legislaţiei în practică

Potrivit Biroului ILO din R. Moldova, prevederile legislaţiei
naţionale a muncii corespund standardelor internaţionale, dar apar în mod frecvent probleme cu punerea lor în
practică. Analizele elaborate pentru acest raport arată că
violarea drepturilor de muncă ale jurnaliştilor se atestă în
mai multe instituţii media de orice tip.
O serie de probleme apar la încheierea contractelor individuale de muncă. Trei pătrimi dintre cei intervievaţi au
declarat că au un contract individual de muncă (fig. 2); 62%
au spus că acest contract îi protejează de sancţiuni şi demisii
neîntemeiate, dar 33% au afirmat contrariul şi doar 5% au
spus că le vine greu să răspundă la întrebare. Multe organizaţii de presă încalcă regula de a încheia contracte individuale de muncă în scris. Şi aceasta se întâmplă pe motiv că,
înainte de a intra în vigoare Codul Muncii, contractele erau
încheiate fie oral, fie în scris. Însă, de când funcţionează
Codul, chiar şi modificările, amendamentele la clauzele
contractului trebuie să fie făcute în scris şi semnate de
ambele părţi: de către angajator şi angajat. Cu toate acestea,
unele redacţii continuă să încheie acorduri verbale, spre
exemplu, la modificarea instrucţiunilor de serviciu.

Figura 1: Jurnalişti cu contract individual de muncă
A devenit o obişnuinţă să se încheie contracte de angajare
cu termen fix, chiar dacă cerinţele specificate în legislaţia
muncii nu prevăd asemenea practici. În acest fel unele
instituţii semnează asemenea contracte cu angajaţii permanenţi, precum procedează cu angajaţii temporar, care ţin
locul angajaţilor plecaţi pe o perioadă mai îndelungată sau
au fost angajaţi să execute anumite lucrări specifice, finite.
Codul Muncii interzice, însă, încheierea acestor acorduri
dacă scopul lor este de a evita recunoaşterea drepturilor şi
garanţiilor lucrătorilor care ar trebui să aibă contracte de
muncă cu termen nelimitat. Când contractele cu termen fix
expiră, angajatorul îl concediază uşor pe lucrător. În multe
cazuri, asemenea contracte influenţează angajaţii care se
tem să-şi piardă locul de muncă dacă nu execută ordinele
superiorilor.

Figura 2: Durata contractului individual de muncă
Recent, o judecătorie de sector a examinat conflictul dintre
un ziar din Chişinău şi un angajat al acestuia.7 Reporterul
fusese concediat după ce contractul încheiat pe o perioadă
fixă de timp îi expirase. Judecătoria a decis că demiterea sa
din funcţie a fost ilegală deoarece contractul încălca Codul
Muncii, întrucât nu exista nici o motivaţie de a semna un
contract de muncă cu termen fix. Jurnalistul a îndeplinit
conştiincios toate sarcinile cerute de către şef şi a elaborat
articole în timp util. Ţinând cont de specificul meseriei şi
condiţiile de lucru, activitatea acestuia nu putea fi nicidecum calificată drept temporară. Mai mult decât atât, un
contract cu termenele stabilite nu era în interesul jurnalistului, dar el nu a avut de ales, deoarece administratorul a
insistat asupra acestei variante. Conform hotărârii judecăţii,
ziarul a fost obligat să repună în funcţie reporterul, să-i
plătească o compensaţie pentru absenţa lui forţată de la
serviciu şi să aducă modificări contractului de muncă, astfel
încât acesta să corespundă tuturor cerinţelor legale.
O problemă asemănătoare apare la capitolul conţinutul
contractului. Potrivit unui reprezentant al unui post de
radio şi al unei publicaţii private, „mulţi jurnalişti au
probleme din cauza că obligaţiile menţionate în contracte
nu sunt specificate în mod concret. Bunăoară, în contractul
pe care l-a încheiat cu angajatorul, domeniile în care ar
trebui să se specializeze jurnalistul nu sunt, de regulă,
prevăzute. De asemenea, nu este prevăzut volumul, tipul de
articole, temele şi programul”. O serie de încălcări se comite
atunci când sunt stabilite perioadele de probă. Acestea din
urmă ar trebui să fie stipulate în contractele individuale de
muncă, dar multe instituţii media nu le includ sau încheie
contracte de muncă după expirarea perioadei de probă. În
conformitate cu legislaţia muncii în vigoare, dacă clauza
despre perioada de probă nu este stipulată în contract, este
de la sine înţeles că lucrătorul a fost angajat fără perioadă
de probă. Pe parcursul interviurilor, noi am fost informaţi
că managerul unei publicaţii private a cerut o perioadă de
probă pentru un muncitor ce nu împlinise încă 18 ani; ceea
ce este strict interzis de Codul Muncii8.
7
Informaţia despre acest conflict de muncă a fost obţinută în timpul interviului şi lecturii documentelor din instanţă.
8
Articolul 62 al Codului Muncii.
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O altă problemă ce apare în legătură cu perioadele de probă
este că ele pot fi folosite necorespunzător. Un reprezentant
al unui post privat de televiziune ne-a spus următoarele:
„Din câte ştiu, este ceva firesc să angajezi personal în
aşa-numitele perioade de probă, durata cărora variază de
la caz la caz. Angajatorii îţi impun nişte condiţii dificile pe
parcursul acestei perioade, încât le este foarte uşor să se
debaraseze de lucrători fără a le plăti măcar salariul corespunzător deplin. Această situaţie este întâlnită mai frecvent
în cazul muncitorilor tehnici de nivel jos sau mediu şi în
cazul personalului auxiliar.
Întrebaţi cât de frecvent le încalcă angajatorii drepturile
la muncă, reporterii au răspuns că există o mare divergenţă între prevederile Codului Muncii şi felul în care sunt
transpuse acestea în practică în domeniul presei (tabelul 1).
Doi dintre respondenţi au semnalat cazuri de discriminare
pe criteriu de vârstă; asemenea situaţii sunt descrise şi în
studiul „ O evaluare cuprinzătoare a necesităţilor presei
în R. Moldova”, efectuat de către Centrul Independent de
Jurnalism (CIJ).9

săptămână/week-end-urilor şi a concediilor anuale plătite.
Un jurnalist din mass-media de stat a spus:
„Mulţi dintre redactori şi manageri nu înţeleg natura
muncii de reporter. Spre exemplu, ei folosesc noţiunea de
normă de lucru, recunoscută şi în legislaţia muncii, dar este
un nonsens să ia o asemenea atitudine faţă de un jurnalist
a cărui activitate este direct legată de creativitate. Aceasta
înseamnă că munca poate fi îndeplinită numai dacă jurnalistului îi vine inspiraţia, are timp liber sau chiar stă acasă.
Este imposibil să creezi ceva fiind constrâns de orarul de
muncă în care trebuie să stai la birou. Unii jurnalişti pot
să nu scrie nimic pe parcursul unei săptămâni întregi, dar
după aceea ei pot să scrie o serie de articole într-o singură
zi.

Tabel 1: Frecvenţa încălcărilor drepturilor de muncă
Încălcări

Da

Nu

11%

40%

32%

17%

26%

42%

30%

2%

23%

32%

28%

17%

23%

39%

30%

8%

Concediul anual

25%

50%

21%

4%

Munca nu este
stipulată în contractul
de muncă

25%

39%

30%

6%

Plata salariului
Condiţii de muncă
Durata zilei de muncă
Timpul de odihnă

Uneori Nu ştiu

Două treimi dintre respondenţi (66%) muncesc în birourile
angajatorului, ceilalţi muncesc acasă. Mulţi au amintit de
lipsa unui loc de muncă dotat cu cele necesare şi de lipsa
calculatoarelor. În total, 59% au decis unde să muncească.
Mai mult de jumătate (54%) au menţionat că durata
săptămânii de muncă depăşeşte 40 de ore (figura 4). În 58%
din cazuri, decizia de a alege perioada zilei când trebuie
să muncească i-a aparţinut angajatorului, şi nu jurnalistului. Participanţii au menţionat cazurile de prelungire a
orarului de muncă, distribuirea defectuoasă a acestor ore pe
parcursul săptămânii, precum şi pierderea sfârşiturilor de
Centrul Independent de Jurnalism şi Centrul de studiu sociologic şi de
gender. „O evaluare cuprinzătoare a necesităţilor presei în R. Moldova”.
9

Figura 3: Durata săptămânii de lucru
Potrivit raportului Inspecţiei Muncii pentru anul 2006, 40%
dintre încălcările legislaţiei muncii au vizat plata salariilor.
Aici sunt incluse şi cazurile din presă. În perioada ianuarie-februarie 2007, salariul mediu în R. Moldova constituia
1971 lei (aprox. 119 euro), conform datelor prezentate de
Biroul Naţional de Statistică, şi era în creştere cu 22% în
comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2006.10 Ministerul Economiei şi Comerţului prognozase, de altfel, ca în
2007 salariul mediu să constituie 2015 lei. În plus, 88% din
respondenţi au spus că salariile pe care le primesc ei sunt
prea mici în raport cu munca pe care o prestează. Doar 12%
erau satisfăcuţi. Participanţii au fost de asemenea rugaţi să
compare veniturile lor cu salariul mediu înregistrat în iulie
2007 (2048 lei), când a avut loc sondajul: 56% au declarat că
veniturile lor sunt mai mici, 21% – aveau salarii mai mari,
şi 23% erau plătiţi cu aproximativ aceeaşi sumă de bani.
Tabelul 2 face o divizare după tipul presei, postul ocupat
şi experienţa de lucru. Rezultate similare au fost obţinute
în studiul „O evaluare cuprinzătoare a necesităţilor presei
în R. Moldova”, efectuat de către Centrul Independent de
Jurnalism (CIJ), care a cuprins 60 de instituţii de presă
scrisă şi electronice.11

10
Biroul Naţional de Statistică. „Situaţia social economică în R. Moldova în
perioada ianuarie-septembrie 2007” http://www.statistica.md/.
11
Centrul Independent de Jurnalism. Op. cit.
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Tabel 2: Salariile în funcţie de tipul mass-media, experienţă şi funcţie în 2007

Domeniul de activitate

Ziare/reviste

Mai puţin
de 2000 lei

2000 lei

Mai mult
de 2000 lei

Nici o plată

52%

19%

22%

7%

Agenţii de presă

Experienţa de lucru în această
instituţie

100%

TV

56%

31%

13%

Radio

33%

20%

27%

Până la 1 an

50%

1–5 ani

59%

15%

19%

7%

6–10 ani

35%

29%

24%

12%

57%

43%

Mai mult de 21 de ani

71%

29%

1–5 ani

80%

5, %

15%

6–10 ani

30%

20%

30%

20%

11–15 ani

9%

55%

27%

9%

40%

40, %

20%
7%

11–15 ani
Experienţa de lucru în media
în general

16–20 ani
Tipul instituţiei media
Funcţia deţinută

57%

29%

7%

Publică

70%

17%

13%

Privată

32%

30%

24%

14%

Director/Redactor-şef

20%

33%

27%

20%

Director adjunct/ Redactor-şef
adjunct

33%

33%

33%

Redactor de departament

43%

14%

29%

14%

Fotojurnalist

50%

50%

Reporter/Corespondent

61%

21%

15%

3%

„Haideţi să abordăm lucrurile deschis. Dacă contul meu
ar fi în totalitate transparent, de unde aş lua bani ca să-mi
Ibid.

50%

Mai mult de 21 de ani

Participanţii la sondaj au fost întrebaţi dacă salariile au fost
stabilite şi plătite corect: 75% au spus da, 17% au spus nu
şi 8% au răspuns parţial corect. În plus, în 78 la sută din
cazuri, salariile acopereau asigurarea medicală şi Fondul
social, în14 la sută – nu acopereau, şi 8% din respondenţi
nu au putut răspunde la întrebare. Datele despre salariile
oficiale şi neoficiale sunt însă convenţionale, întrucât
agenţiile guvernamentale nu au informaţia completă, iar
oamenii deseori nu doresc să vorbească despre remunerarea
lor. Astfel, în studiul CIJ-ului din 2007, 97% dintre reprezentanţii media au spus că salariile lor sunt plătite corect.12
Un director al unei organizaţii de presă private a declarat
următoarele:

12

20%

plătesc salariaţii? Statului nu-i pasă decât să-şi completeze
bugetul şi nu se gândeşte cum să creeze condiţii pentru
dezvoltarea economiei şi activitatea presei independente.
Plătim o parte din salarii în plic, iar restul le plătim corect
cu toate contribuţiile de rigoare: la fondul social şi medical.
În curând, oricum, ne gândim să achităm salarii depline şi
pe hârtie. Înainte, angajaţii nu se prea gândeau la asigurările sociale. Ei erau interesaţi să-şi ia salariul şi nu le prea
păsa de felul în care îl primeau – prin bonul de plată sau
neoficial, la mână. În prezent, se observă o altă tendinţă.
Creditele de consum au devenit populare şi ca să poată lua
un asemenea credit angajatul trebuie să prezinte bonul de
salarizare. Mai mult decât atât, angajaţilor le pasă de plăţile
pentru concediul de boală şi de felul în care vor fi calculate
pensiile atunci când vor ieşi la pensie.”
Conform datelor prezentate de un studiu pe un eşantion de
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100 de respondenţi, reprezentând 38 de instituţii de presă:
agenţii, Radio, TV, ziare şi reviste şi jurnalişti independenţi,
84 la sută dintre ei nu erau satisfăcuţi de felul în care sunt
protejate interesele lor sociale şi economice şi doar 14%
erau satisfăcuţi de relaţia lor cu angajatorii. Ei au semnalat
că cel mai frecvent le sunt încălcate drepturile la condiţiile
de muncă, durata zilei de muncă, concedii şi salarizare.13
Studiul a fost efectuat în 2005 de către Asociaţia Jurnaliştilor Economici şi de către Comitetul pentru Libertatea
Presei, cu ajutorul tehnic al Centrului independent de
sociologie şi informare „Opinia” şi cu suportul financiar al
Fundaţiei Eurasia.
Participanţii la sondaj au fost întrebaţi şi despre măsurile
pe care le ia administraţia atunci când ei comit o eroare,
încalcă etica profesională sau clauzele contractului de
muncă (tabelul 3).
În principiu, 38% au declarat că nu au fost sancţionaţi de
către administraţie, cu excepţia cazurilor când acestea erau
prevăzute în Legislaţia muncii sau în contractul de muncă.
S-au întâmplat însă şi cazuri când jurnaliştilor li s-au aplicat
sancţiuni financiare, deoarece munca lor nu corespundea cu
politica editorială a instituţiei de presă.
Tabel 3: Măsurile luate de către angajator atunci când
angajaţii comit erori

oferă în acest caz garanţii sociale şi drepturi, spre exemplu,
la concediu de boală, concediu anual plătit şi alte privilegii
la care un angajat cu contract civil nu poate accede.
După spusele unor manageri de presă, deseori apar
probleme la stabilirea unui orar de lucru şi a responsabilităţilor pentru stringeri – freelancers. Pe de o parte, freelancerii nu respectă regulile interne ale instituţiei cu care colaborează, dar pe de altă parte, lucrarea pe care ei o efectuează
a fost anume solicitată şi trebuie să aibă un termen-limită
pentru predare. Ca să evite orice conflict, contractul ar
trebui să specifice foarte clar toate abaterile sau îndepărtările de la normele legislative după care este întocmit un
asemenea tip de contract.
Chestionarul a inclus o întrebare directă/deschisă referitor
la cele mai serioase probleme apărute în relaţiile de muncă
din presă. Au fost menţionate următoarele elemente.
•

salariile joase;

•

unele instituţii de presă plătesc salariile parţial sau în
totalitate în plic/la negru;

•

situaţia economică dificilă din ţară;

•

jurnaliştilor le lipseşte motivaţia (inclusiv cea materială) pentru a munci;

•

lipsa echilibrului moral şi atitudinea neprofesionistă
care îi fac pe jurnalişti să ţină cont de ordinele superiorilor, şi nu de necesităţile populaţiei;

•

organizarea slabă a muncii în instituţiile media:

•

angajatorii cer muncă peste program şi în zilele de
odihnă;

Măsuri luate

Da

Nu

Uneori

Nu ştiu

Sancţiuni financiare
(reţineri din salarii,
onorarii, bonuri)

26%

55%

17%

2%

Mustrări oficiale (simple
sau severe)

44%

49%

7%

0%

•

angajatorii dictează subiectele articolelor;

Concedierea

9%

53%

30%

8%

•

presiuni din partea autorităţilor şi a angajatorilor;

•

angajatorii care nu au lucrat în presă nu înţeleg
munca ziariştilor;

•

nu există condiţii optime de lucru şi echipament
modern pentru reporteri;

•

lipsa unui contract individual de muncă în care să fie
specificat articolul despre salariu, concediul obligatoriu anual plătit şi alte garanţii sociale;

•

actele legislative nu prevăd garanţii sociale suficiente
pentru ziarişti;

•

angajatorii nu examinează întotdeauna prevederile
din contractul individual de muncă;

•

lipsa jurnaliştilor tineri în presa regională;

•

lipsa unui organ care să soluţioneze în mod eficient
problemele dintre jurnalişti şi angajatori;

Jurnaliştii colaboratori/freelance/ (stringer) din R. Moldova
lucrează pentru diferite tipuri de presă. În cele mai multe
cazuri, ei sunt jurnalişti remarcabili care adună informaţii
mai deosebite/neobişnuite, scriu articole competitive, obţin
interviuri exclusive sau fotografiile cele mai rare şi după
aceea le vând instituţiilor de presă. Ei pot să muncească
independent sau pot să primească comenzi de la angajatori
cu care au semnat contracte civile. Acestea pot fi contracte
temporare, acorduri sau contracte pentru misiuni speciale.
Statutul legal al acestor acorduri depinde de conţinutul lor.
În momentul încheierii unui contract civil cu o organizaţie
media, muncitorul devine un membru al redacţiei şi relaţia
lor cade sub incidenţa Legislaţiei muncii. Angajatului i se
Asociaţia Jurnaliştilor economişti. 2006. „Relaţiile muncitor – angajator în
mass-media: Legea şi Realitatea. Un ghid pentru ziarişti”.
13
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•

lipsa ajutorului şi a protecţiei din partea asociaţiilor
profesionale şi a sindicatelor;

•

lipsa solidarităţii între jurnalişti.

III. Concluzii şi recomandări

Una din problemele principale descoperite în acest studiu
a fost neconcordanţa dintre regulile stipulate în legislaţie
şi aplicarea lor în practică în mass-media. Deseori regulile, care spun că semnarea contractelor şi termenul lor de
valabilitate se face în scris, sunt încălcate. Apar o mulţime
de situaţii legate de încălcarea drepturilor de muncă şi a
timpului liber. O altă problemă importantă este lipsa unei
remunerări adecvate pentru munca prestată de jurnalişti,
cauzată, înainte de toate, de instabilitatea economică din
ţară.
Într-o serie de cazuri, nu a existat o examinare sistematică a implementării practice a Legislaţiei muncii în presă
şi nici a unui complex de reguli aplicabile în cazul unor
probleme mai dificile. De asemenea, lipseşte o analiză
exhaustivă a întregului complex de legi ce reglementează
diferite domenii ale relaţiilor de muncă, precum şi estimarea corectă a consecinţelor de ordin economic, social,
politic etc., ca urmare a adoptării acestor legi. Nu există
deocamdată un mecanism eficient care ar lua în seamă
doleanţele părţilor interesate. Mai mult decât atât, nu sunt
clar definite condiţiile necesare pentru adoptarea legilor sau
pentru stabilirea resurselor legale, financiare şi organizatorice necesare care ar asigura implementarea corectă a lor.
Extrem de important este de a stabili cine se face responsabil pentru nerespectarea legilor. Când se creează mecanismele pentru o mai bună funcţionare a legilor, ONG-urile
interesate ar trebui să se implice şi ele în dialog.
Din acest studiu conchidem clar că respondenţii din toate
categoriile nu-şi înţeleg foarte bine drepturile de muncă.
Deseori, părerile lor au fost contradictorii, iar unele răspunsuri la întrebări se bat cap în cap. Mulţi angajaţi din massmedia nu sunt informaţi cu privire la legislaţia naţională
şi cea internaţională. Lipsa cunoştinţelor de ordin juridic/
legislativ în combinaţie cu o serie de alţi factori au dus frecvent la distorsionarea efectivă a informaţiei legislative şi la
comiterea erorilor în articolele de opinie şi editoriale.
La momentul actual, nu există mecanisme care i-ar proteja
pe angajaţi de abuzurile managerilor din presă. Nu se
observă, de altfel, tendinţa de a crea organizaţii sindicale.
Managerii multor instituţii de presă nu ar saluta această
iniţiativă, deoarece ar putea duce la destabilizarea situaţiei.
În pofida frecventelor încălcări, jurnaliştii încearcă rareori
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să-şi protejeze drepturile de muncă, inclusiv să ajungă în
instanţă, deşi cei care o fac, de regulă, câştigă cauza. Ţinând
cont de aceasta, ar fi foarte util să se studieze posibilitatea
creării unor organe legislative specializate în examinarea
chestiunilor legate de drepturile muncii.
Majoritatea respondenţilor a spus că este necesară crearea
unui sindicat în R.Moldova care ar funcţiona într-un mod
eficient, democratic şi ar fi în stare să le apere drepturile
de muncă, sociale, profesionale, precum şi alte drepturi şi
interese. Pe de altă parte, unii jurnalişti s-au arătat sceptici
când a venit vorba despre acţiunile colective, crezând că ei
nu reprezintă o entitate. Astfel, propunerea de a crea un
sindicat de ramură a generat observaţii/comentarii pozitive, dar şi temerea de a fi întâlnit o serie de obstacole pe
parcursul implementării acesteia.
În acelaşi timp, potrivit jurnaliştilor, cauza ar merita dacă
s-ar obţine ca rezultat schimbări pozitive. Ar fi bine să se
înceapă discuţiile şi să se ia măsuri menite să soluţioneze
această chestiune. Dacă ar fi creată o asemenea structură,
ar apărea posibilităţi de a implementa diferite măsuri ce
ar îmbunătăţi căile de exprimare a intereselor funcţionarilor din presă. Totodată, structura nou-formată le-ar oferi
asistenţă/ajutor în soluţionarea disputelor de muncă şi în
instruirea liderilor. Se pare că cea mai rezonabilă cale spre
găsirea unei soluţii în situaţia existentă este de a adopta o
serie de măsuri ce ar include training-uri pentru ziarişti
şi studenţi la tema drepturilor lor legale şi a legislaţiei în
vigoare, precum şi organizarea unor ateliere de lucru pentru
angajaţii din media, inclusiv pentru jurnalişti, redactori şi
directori de ziare. Este de asemenea necesară o reorientare
a managementului jurnalistic, care ar ţine seama de legislaţia muncii şi de statut. Jurnaliştii şi managerii de presă au
nevoie de aprofundarea cunoştinţelor juridice, înainte de
toate. De asemenea, ar fi binevenită implicarea ONG-urilor,
autorităţilor publice competente, sindicatelor, juriştilor şi
avocaţilor. Pe parcursul acestui proces de îmbunătăţire a
cunoştinţelor juridice, ar trebui să se acorde atenţie revederii/revizuirii statutelor instituţiilor de presă, a contractelor individuale de muncă pe care să le ajusteze la legislaţia
muncii în vigoare.
Se remarcă tendinţe pozitive şi stabile în majoritatea subiectelor dezbătute în acest studiu. În general, respondenţii
sunt de acord cu procesele în desfăşurare. Funcţionarii din
mass-media sunt pregătiţi pentru o nouă relaţie de nivel
mai înalt cu angajatorii, ce presupune formarea unui bloc
comun care să le apere interesele şi independenţa de creaţie,
precum şi să le rezolve problemele acumulate şi să soluţioneze conflictele pe o cale amiabilă.
Alexei Marciuc
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Concentrarea mass-media în R. Moldova
În ultimii ani, sistemul mass-media din R. Moldova a
început să se dezvolte. E adevărat, ritmul de dezvoltare
nu este spectaculos, dar lucrurile se schimbă. Au apărut
posturi noi de televiziune, de radio, ziare – nu prea, dar cele
existente au început să lanseze tot felul de produse pe piaţă,
iar în sistemul mass-media din R. Moldova şi-a făcut loc
şi jurnalismul on-line. În plus, în R. Moldova au apărut în
ultimul timp trusturi media, chiar dacă noţiunea de „trust”
păleşte mult în faţa a ceea ce se întâmplă în alte ţări în acest
domeniu. Aici, unele mass-media care s-au grupat „slujesc”,
de obicei, unui sau altui partid. Acest lucru îl conchidem
mai mult din politica editorială a instituţiilor, fiindcă
transparenţa proprietăţii mass-media rămâne o lecţie încă
neînvăţată în R. Moldova.
I. „Trustul” comunist

Cel puţin 10 instituţii media
Cele mai multe instituţii mass-media adunate grămăjoară
aparţin actualei puteri din R. Moldova. Deşi preşedintele
Vladimir Voronin a anunţat la ultimul congres al Partidului Comuniştilor, din 15 martie curent, că „dintre cele
30 de ziare existente în R. Moldova, comuniştii au patru,
iar din cele şapte televiziuni – una”, „trustul” comunist
este mult mai mare. Atât doar că patronii posturilor de
televiziune sau ai ziarelor sunt alţii, nişte persoane interpuse, dar toţi ca unul sunt fideli politicii actuale de stat.
Timpul de emisie sau paginile de ziar sau internet ale
acestora sunt doldora de pretinsele realizări ale guvernanţilor. Am numărat cel puţin 10 instituţii media conduse din
umbră de Partidul Comuniştilor. Este vorba de posturile
de televiziune „NIT” şi „N4”, cele de radio „Antena C” şi
„Serebreanîi Dojdi”, ziarele „Moldova Suverană”, „Nezavisimaia Moldova”, „Comunistul”, „Puls” şi agenţiile de
presă „Novosti Moldova” şi „Basa-press”. Pe cele publice –
„Radio Moldova”, „Moldova 1” şi agenţia „Moldpres” nu le
adăugăm aici, deşi acestea de asemenea lustruiesc imaginea
actualei guvernări care dispune de suficiente pârghii pentru
a numi şefii acestor instituţii.
Patronii – la vedere
Postul de televiziune „NIT”, unde obişnuieşte să meargă des
preşedintele Vladimir Voronin să dea interviuri, aparţine
firmei ÎM „Noile Idei Televizate” SRL, al cărei director a

fost până nu demult Sergiu Batog, fostul angajat al serviciului de presă prezidenţial şi ex-directorul postului public
„Radio Moldova”. Informaţia aceasta poate fi găsită pe
site-ul Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA).
„NIT”-ul nu are încă o pagină electronică. Aceeaşi firmă
deţine pachetul majoritar al ziarelor deetatizate „Moldova
Suverană” şi „Nezavisimaia Moldova”. Cei care finanţează aceste mass-media nu sunt nici pe de parte magnaţi
de presă, aşa cum e cazul lui Dinu Patriciu, Sorin Ovidiu
Vântu, Dan Voiculescu, Adrian Sârbu, care dispun de
mijloace de informare în masă importante în România.
Agenţii economici din R.Moldova deseori sunt siliţi de
situaţie să finanţeze mass-media, pentru ca să le fie lăsate
în pace afacerile sau fiindcă fac parte din cercul guvernării.
Potrivit unor surse bine informate, injecţiile financiare
la instituţiile mass-media comuniste vin de la trei agenţi
economici mari din republică, printre care şi patronul
hotelului „Jolly Alon”. La ziarele „Comunistul” şi „Puls”
patronul este la vedere – Partidul Comuniştilor şi, respectiv,
Uniunea Tineretului Comunist.
Instituţii diferite – aceiaşi conducători
În cazul celorlalte instituţii mass-media ce aparţin aceluiaşi „trust”, nu există o transparenţă a proprietăţii. Totuşi,
unele conexiuni, indică acelaşi proprietar. De exemplu, deşi
pe site-ul agenţiei „Novosti Moldova”, care a apărut la 1
iunie 2003, nu scrie cui aparţine instituţia, aceasta publică
anunţuri ale Uniunii Tineretului Comunist. În plus, directorul general al agenţiei, Margarita Ţvic, mai este, conform
unei ştiri din 29 aprilie 2008 difuzate de “Novosti Moldova,
“conducător al postului de televiziune NIT”.
De la o agenţie la alta
În cazul postului de radio „Antena C”, lucrurile sunt cunoscute – coaliţia majoritară formată din consilierii comunişti
şi cei ai PPCD din fostul Consiliu Municipal Chişinău au
înstrăinat posturile municipale de televiziune şi radio şi
le-au împărţit. Radioul a revenit comuniştilor, iar şef a
fost pus Veaceslav Sâtnic, fost angajat al „Radio Moldova”
avansat de Sergiu Batog atunci când acesta se afla la cârma
radioului public. Formal, „Antena C” a fost cumpărată
la 27 ianuarie 2007 de către o persoană fizică – Dumitru
Liuticov, cu un milion 50 de mii de lei. Dar conţinutul
buletinelor de ştiri nu se deosebeşte de al celorlalte instituţii
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din „trustul” de presă comunist. Aici a fost atrasă şi agenţia
de presă „Basa-press”, cumpărată de o firmă „oarecare”.
Aceasta deţine 99 la sută din acţiunile agenţiei, iar fostului
acţionar majoritar, Valeriu Reniţă, actualul director al
Agenţiei Informaţionale de Stat „Moldpres” şi fost purtător
de cuvânt al preşedintelui Voronin, i-a rămas un singur
procent. Noul director al agenţiei a fost numit Serghei
Reazanţev. Acesta este un jurnalist care a activat anterior la
agenţia „Novosti Moldova”, iar, după ce Cornel Mihalache
a plecat la Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA)
din funcţia de redactor-şef al ziarului „Puls”, Reazanţev a
trecut în locul acestuia la ziarul Uniunii Tineretului Comunist din R. Moldova.
Membru de partid, director de televiziune
Postul de radio „Serebreanîi Dojdi” aparţine Companiei
„Ploaia de argint” SRL, director Ion Mardeasov. Sediul
postului de radio se află pe şos. Hânceşti 59/1. Adică, exact
pe aceeaşi adresă ca şi postul de televiziune „NIT”. Clădirea
de la acea adresă aparţine Guvernului care a dat toţi chiriaşii afară şi a scos sediul la privatizare. Pe şoseaua Hânceşti
59/1 a rămas însă acest post de radio şi „NIT”-ul care,
potrivit unor surse, are toate şansele de a acapara clădirea.
La postul de televiziune „N4”, cel care „veghează” ce informaţie se dă pe sticlă nu este altcineva decât fostul consilier
prezidenţial şi purtător de cuvânt al Partidului Comuniştilor din R. Moldova (PCRM) în campania electorală
din 2005, Alexandru Petcov. Întreprinderea fondatoare a
postului „N4” este „Selectcanal”, condusă de Andrei Borşevici. O voce feminină din anticamera PCRM ne-a răspuns
la telefon (23 46 14) că Alexandru Petcov nu a plecat de la
partid, dar nu stă acolo, pentru că lucrează în altă parte.
„N4” ţinteşte obţinerea unei acoperiri naţionale.
PCRM a început să creeze filiale ale ziarului de partid
„Comunistul” în raioane, cum ar fi ziarul „Ecoul” de la
Nisporeni, care aparţine comitetului raional al PCRM. În
plus, publicaţia „Gazeta.md” de la Bălţi, care este o afacere
privată, dar care aparţine unei persoane apropiate actualei
puteri, intenţionează să formeze o reţea în toată republica.
Pe lângă „trust”
Există şi alte instituţii mediatice care pot fi suspectate de
relaţii cu „trustul” comunist. Postul de televiziune „Prime”,
care retransmite postul rus „ORT” în R. Moldova, aparţine
SC „Prime” SRL al cărei director este Petru Jelihovschi.
Numai având sprijinul puterii a putut „Prime” să pună
mâna pe această reţea de stat cu acoperire naţională aparţinând „Analitic Media-Grup” SA, deţinută în acel moment
de unul dintre fiii fostului preşedinte al R. Moldova Petru
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Lucinschi. La 18 octombrie 2005, la propunerea Departamentului Dezvoltării Informaţionale, condus de dl Vladimir
Molojen, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis,
fără vreun motiv clar, să retragă licenţa „AnaliticmediaGrup” SA şi să o transmită SA Media satelit, formată de
curând. Protestul şi declaraţia ORT că nu a încheiat nici un
contract cu Media Satelit nu a fost luat în seamă. La începutul lunii noiembrie, reprezentanţii diplomatici ai ţărilor
UE şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu acest fapt şi au
atras atenţia autorităţilor asupra „lipsei de transparenţă în
chestiunile repartizării frecvenţelor şi acordării de licenţe de
către Consiliul Corodonator al Audiovizuaşlului”1 .
Şi postul „2 Plus” care a intrat în posesia licenţei pentru
reţeaua de stat nr. II, prin care era retransmis postul public
de la Bucureşti „TVR1”, poate fi trecut la acest capitol.
Organizatiile neguvernamentale de media si din domeniul
drepturilor omului, care monitorizează activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului, au considerat drept
„ilegala” scoaterea la concurs – la propunerea aceluiaşi
Departament devenit Minister al Dezvoltării Informaţionale, condus de dl Vladimir Moldojen – a frecventelor
repartizate Societatii Romane de Televiziune (SRTv) pentru
canalul TVR 1 si, in consecinta, drept „nelegale rezultatele acestui concurs2”. SRL – „Telefe M International, care
a câştigat licenţa respectivă fusese fondat doar cu o lună
înainte de a fi anunţat concursul. Intermediarul, Teodor
Guţu, e un fost angajat de la „Moldova 1”. Iar postul de
radio „Noroc” este condus de Nichifor Bânzaru, care
nu este altcineva decât un fost subaltern al lui Vladimir
Molojen, fostul ministru al Dezvoltării Informaţionale şi un
apropiat al preşedintelui Voronin.
II. „Trustul” lui Roşca

Şi liderul Partidului Popular Creştin Democrat, Iurie Roşca,
depune eforturi pentru a deveni o forţă mediatică în R.
Moldova. Conform declaraţiilor sale de la Comisia Centrală
de Control al averilor demnitarilor, el deţine acţiuni la
ziarele „Flux”, „Ţara”, agenţia de presă „Flux” şi la tipografia „Prag 3”. În urma pactului cu comuniştii în fostul
Consiliu Municipal, postul de televiziune „Euro TV”, numit
acum „Eu TV”, i-a revenit lui Roşca. Formal, postul de televiziune a fost cumpărat de o persoană fizică – Igor Boldureanu, fost coleg de clasă cu Iurie Roşca. Recent, acesta a
fost înlăturat din funcţia de director (deşi, oficial, televiziunea îi aparţine lui (!) – nota red.), şi a fost înlocuit cu vărul
liderului PPCD, Iacob Roşca. Totuşi, nu este dificil să-ţi
dai seama cui aparţine „Eu TV”, – angajaţii ziarului „Flux”
prezintă emisiuni la această televiziune pe care le „traduc”
1 http://azi.md/news?ID=36925)
2 http://azi.md/news?ID=46287.
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apoi şi le publică în ziar, iar liderii PPCD sunt nelipsiţi din
programele Eu TV.
Recent, CCA a oferit licenţe pentru frecvenţele disponibile din Cahul, Ungheni, Drochia şi Ştefan-Vodă postului
„Radio 10”. Este un post nou care nu emite deocamdată,
dar care are susţinere evidentă de la CCA, din moment ce
a luat din prima atâtea frecvenţe, deşi alte posturi de radio
existente se chinuiesc de ani de zile să-şi extindă aria de
acoperire (cazul postului de radio „Vocea Basarabiei” este
relevant aici – n.r.). Persoana care reprezintă administraţia
viitorului post este dl Sergiu Răileanu, iar persoane din
anturajul lui Iurie Roşca se laudă că liderul PPCD are deja şi
un post de radio. Acest fapt este confirmat şi de alte surse.
CCA contribuie la concentrarea proprietăţii mass-media
În ultimii ani, CCA acordă frecvenţe doar celor aflaţi
la guvernare şi celor care îi susţin pe aceştia (PCRM şi
PPCD). Într-o şedinţă recentă, Consiliul a acordat cele mai
multe licenţe postului „NIT” şi „Eu TV”. Astfel, „NIT”
poate emite pe canalele din Chişinău, Cahul, Edineţ,
Comrat, Varniţa, Ungheni, Nisporeni, Soroca, Cimişlia,
Căuşeni, Trifeşti şi Criuleni. Postul „Eu TV” s-a ales cu
licenţe pentru canale de televiziune disponibile în Briceni,
Cantemir, Comrat, Drochia, Făleşti, Glodeni, Sângerei,
Ştefan-Vodă şi Taraclia. În acea şedinţă, posturile „Pro TV”
şi „TV Dixi” nu au obţinut nicio licenţă pentru canalele
solicitate. Potrivit Lilianei Viţu, expert în domeniul massmedia, „partizanatul politic al CCA este poate cea mai gravă
problemă a spaţiului mediatic la această oră. De la ignorarea
plângerilor venite de la telespectatori privind limbajul licenţios „promovat” la scară naţională în emisiunea „Poveşti
cu măşti” (NIT) până la eliberarea licenţelor de emisie
către posturile cu o poziţie loială guvernării, majoritatea
membrilor CCA arată că servesc pe post de figuranţi, limitându-se la ridicarea mâinii întru susţinerea unor decizii
luate în afara instituţiei. Un singur exemplu de la ultima
şedinţă a acestui organ – PRO TV Chişinău nu a obţinut
nicio frecvenţă din cele şapte solicitate, în timp ce EURO
TV i-au fost oferite nouă, iar NIT s-a ales cu douăsprezece
frecvenţe – ridică mai multe întrebări privind imixtiunea în
activitatea CCA. Aceasta trebuie curmată, dacă se doreşte
funcţionarea Consiliului ca unul care „asigură pluralismul”
şi „evită instituirea monopolului şi concentrarea proprietăţii în mass-media” (Codul Audiovizualului). Pluralismul
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media trebuie să ţină cont nu doar de diversitatea conţinutului (intern), dar şi de cel al formei de proprietate (extern),
pe motiv că o concentrare nerestricţionată a presei în
mâinile câtorva oameni ar putea pune capăt acestuia, dar şi
liberei competiţii pe piaţă, după cum sugerează un raport
recent al Parlamentului European”.
III. Alte „trusturi”

Celelalte „trusturi” media sunt mult mai mici decât cele
despre care am scris până acum. Unul dintre ele ar fi cel în
care apare şi numele preşedintelui Uniunii Jurnaliştilor din
R. Moldova, Valeriu Saharneanu, care se numără printre
fondatorii postului de radio „Vocea Basarabiei” şi de televiziune „Euronova” de la Nisporeni.
Val Butnaru, directorul publicaţiei „Jurnal de Chişinău”,
mai deţine un post de televiziune pe internet, „Jurnal TV”,
şi este fondator al ziarului economic „Eco”.
De asemenea, în viitorul apropiat, s-ar putea contura o reţea
de posturi de televiziune locale private ce vor colabora cu
postul „DTV” de la Chişinău care va emite prin satelit. Este
vorba de cel puţin 16 posturi locale. Potrivit unor surse,
„DTV” este apropiat liderului Alianţei „Moldova Noastră”,
Serafim Urechean, partid care mai editează şi ziarul
„Moldova Noastră”.
Un şir de instituţii mass-media din R. Moldova sunt
fondate fie de agenţi economici privaţi (mai mult la nivel
local), fie de primăriile locale, fie sunt subredacţii locale ale
unor instituţii din străinătate („Pro TV”, „BBC”, „Europa
Liberă” etc.).
Raisa Lozinschi
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Cheltuieli pentru presă din bani publici (1)
Câţi bani se cheltuiesc din bugetul de stat al RM pentru
mass-media? Dar din bugetele publice locale (municipale,
orăşeneşti, raionale)? Cât se cheltuieşte pentru procurarea
tehnicii, întreţinerea clădirilor, pe salarii, hârtie etc.? Care
este suma de bani alocaţi procurării de abonamente şi ce fel
de publicaţii sunt preferate de către administraţiile publice
şi instituţiile de stat? De asemenea, în contextul discuţiilor
privind discriminarea mass-media critice faţă de putere,
prezintă un interes deosebit volumul publicităţii finanţate
din banii publici, precum şi mass-media care beneficiază
de această publicitate. Sunt date pe care nu le vom găsi în
buletinele Biroului Naţional de Statistică.
Bugetul de stat

Unele cifre generale privind implicarea statului în procesul
de finanţare a mass-media se conţin în Legea bugetului de
stat, aprobată de Parlamentul RM la 23 noiembrie 20071.
Din Anexa nr. 5 la Nota succintă „Evoluţia bugetului de
stat la cheltuieli pe grupuri funcţionale pe anii 2006 – 2008
(proiect)” se poate afla cât a cheltuit statul din banii publici,
în 2006, pentru grupurile funcţionale „Radioteleviziunea”,
„Presa periodică şi edituri”, ce mijloace au fost aprobate
pentru 2007 şi cât se va cheltui în 2008. Astfel, în anul 2006,
Radioteleviziunea a beneficiat, în total, de 43,6 mil. de lei,
iar pentru anii 2007 şi 2008 au fost prevăzute câte 51,5
mil. de lei. Datele privind presa periodică sunt mai dificil
de identificat, deoarece sunt prezentate împreună cu cele
pentru edituri. În anul 2006, la acest capitol s-au cheltuit 2,1
mil. de lei, în 2007, s-a planificat alocarea a 1,87 mil. de lei,
iar în 2008 – 3,25 mil. de lei. Anexa nr. 3 la Legea Bugetului
„Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe grupuri funcţionale” conţine aceleaşi cifre pentru anul 2008.
În Anexele 17.2 şi 17.3 la Nota succintă „Descifrarea estimărilor cheltuielilor de bază (cu excepţia taxelor locale) a
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2008”
se arată că în municipiile Bălţi şi Chişinău se vor cheltui,
respectiv, 387 mii de lei şi 3695,8 mii de lei pentru „editarea
ziarului”, iar în raioanele RM, inclusiv UTA Gagauz-Yeri,
cifra respectivă va constitui 8097 mii de lei. Anexa nr.
17a la Nota succintă „Numărul populaţiei, normativele
de cheltuieli la un locuitor şi alţi factori, luaţi în calcul la
estimarea cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativteritoriale pe anul 2008” conţine, în afară de aceste date, şi
„cheltuieli pentru dezvoltarea TV”. În 2008, la acest capitol
au fost prevăzuţi bani exclusiv pentru UTA Gagauz-Yeri
http://www.parlament.md/lawprocess/laws/november2007/254-XVI23.11.2007/.
1

– 2 mil. de lei. Consiliile raionale dintr-o serie de raioane –
Basarabeasca, Cahul, Cimişlia, Criuleni, Drochia, Hânceşti,
Ialoveni, Nisporeni, Străşeni, Teleneşti, Ungheni – nu
editează ziare din bani publici. Din anexele nr. 15 şi nr. 16
la Nota explicativă privind alocaţiile din bugetul de stat în
investiţiile capitale aflăm că autorităţilor publice centrale
şi locale nu li s-au alocat bani pentru investiţii capitale în
mass-media.
Conform Anexei nr. 7 la Nota succintă „Efectivul de
personal şi cheltuielile pentru organele administraţiei
publice centrale pe anii 2006-2008”, personalul Consiliului
Coordonator al Audiovizualului a constituit, respectiv, 20
persoane, 31 persoane (aprobat) şi 31 persoane (proiectat),
cheltuindu-se, în 2006, 857,1 mii de lei „din toate sursele”,
inclusiv cheltuieli de personal – 726,3 mii de lei; pentru
2007 au fost aprobate 1985,4 mii de lei, inclusiv cheltuieli
de personal 1253,4 mii de lei; pentru 2008 – 2336,1 mii de
lei, inclusiv 1728 mii de lei cheltuieli de personal. În 2006,
CCA i-au fost alocate 3,6 mii de lei din „mijloace speciale”,
iar în 2007 cifra respectivă a fost de 20 mii de lei. Aceste
date le găsim în Anexa nr. 7 la Legea Bugetului „Limitele de
cheltuieli pe autorităţi publice centrale”.
Anevoioasa cale de acces la informaţie

În cadrul proiectului „Relaţiile dintre presă şi autorităţile de
stat – spre transparenţă şi responsabilitate”, Centrul Independent de Jurnalism a solicitat, în perioada 7-12 februarie
2008, mai multor instituţii de stat, inclusiv Preşedinţiei,
Parlamentului, Guvernului, ministerelor, departamentelor, administraţiilor raionale, instituţiilor de învăţământ
superior, informaţii privind organizaţiile mass-media care
au beneficiat de asistenţă financiară directă sau indirectă în
perioada 2005-2007, cu detalieri în ce priveşte volumul de
ajutor financiar planificat şi neplanificat (inclusiv fonduri
fixe, chiria pentru sedii, salarii, fonduri circulante), sumele
cheltuite pentru procurarea abonamentelor, volumul
publicităţii, a anunţurilor cu caracter publicitar plasat în
mass-media şi criteriile de selectare a mass-media care au
beneficiat de publicitate şi ale căror abonamente au fost
procurate de instituţiile respective. Deşi, în conformitate
cu art. 16 al Legii privind accesul la informaţie, documentele solicitate urmau a fi puse la dispoziţia solicitantului
nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării
cererii de acces la informaţie, la CIJ au venit doar 54 de
scrisori de răspuns, din cele 96 expediate, 42 de instituţii
preferând să nu dea curs solicitării de informaţie. Celor care
nu au răspuns li s-au expediat, la 4 aprilie 2008, scrisori de
avertizare, în concordanţă cu Legea accesului la informaţie,
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iar celor care au trimis răspunsuri incomplete – cereri de a
completa informaţia. În total, în urma expedierii cererilor
privind accesul la informaţie, a scrisorilor de avertizare
şi a scrisorilor de precizare, avem următoarele rezultate :
instituţii publice care nu au acordat asistenţă financiară –
32 (33,33 %) ; instituţii publice care au acordat asistenţă
financiară – 47 (48,95 %) ; instituţii publice care au răspuns
parţial privind asistenţa financiară acordată presei – 5 (5,2
%) ; instituţii publice care au refuzat să răspundă – 3 (3,12
%) ; instituţii publice care nu au răspuns nici după a doua
scrisoare – 8 (8,33 %). financiară acordată presei – 5 (5,2

%) ; instituţii publice care au refuzat să răspundă – 3 (3,12
%) ; instituţii publice care nu au răspuns nici după a doua
scrisoare – 8 (8,33 %).
Publicitatea din bani publici

În cadrul aceluiaşi proiect, a fost monitorizată o serie de
ziare centrale şi locale, publice şi private, pentru a se stabili
volumul de anunţuri şi materiale publicitare plasate în
ziarele respective de către administraţiile publice centrale şi
locale, întreprinderile de stat şi cele municipale.

Tabelul 1. Publicitatea din bani publici în ziarele supuse monitorizării
Publicaţii

Apariţii, Volum

Tiraj, Exemplare

Volumul de anunţuri şi materiale publicitare, cm2
Decembrie
2007

Ianuarie
2008

Februarie
2008

Martie
2008

Aprilie
2008

Mai
2008

Timpul

Luni-joi, 8A3 Vineri, 24A3

46750, „tiraj
săptămânal”

1761.7

2447.33

1360.94

2212.04

1421.99

2130.52

Moldova
Suverană

Marţi-vineri, 4A2

18452, „tiraj
săptămânal”

6734.57

14288.88

13367.27

12448.74

6628.06

5840.26

18950, „tiraj
săptămânal”

9341

1758.25

9973

13680.5

14412.75

7776

9850

9611.5

10518.25

6896.5

14472

7462

Nezavisimaia Marţi-joi, 4A2
Moldova
Vineri, 32A3
Komsomolskaia Pravda

Luni-sâmbătă, 24A3 8635
Joi, 56A3
58500

SP (Bălţi)

Miercuri, 44A3

6000

814.26

1659.70

1835.32

1427.6

1466.93

890.18

Golos Bălţi

Marţi, 4A3
Vineri, 8-16A3

Nu dispunem
de informaţie

15754

3888.5

10909

8844.05

16165.75

8915.5

Observatorul
de Nord (So- Vineri, 16A3
roca)

7215

504.23

520.21

1071.28

1256.09

713.94

610.86

Realitatea
(Soroca)

Nu dispunem
de informaţie

3958.8

4892.50

8118

6723.5

2409.5

6574

Vineri, 8A3

Analiza rezultatelor prealabile ale monitorizării arată în
mod evident că volumul publicităţii de stat nu depinde de
tirajul publicaţiei. Cotidianul „Timpul”, cu 5 apariţii pe
săptămână, cu un „ tiraj săptămânal” de 46750 exemplare,
beneficiază de un volum mult mai mic de anunţuri şi materiale publicitare furnizate de instituţiile de stat, administraţiile publice locale, întreprinderile de stat şi municipale
decât fostul ziar guvernamental „ Moldova Suverană”,
editat într-un volum şi cu un tiraj mult mai mici. În luna
aprilie, de exemplu, diferenţa era de aproape 5 ori, iar în
mai – de aproape 3 ori. Ziarul „Komsomolskaia pravda”, cu
un volum şi un tiraj de peste 3 ori mai mare decât fostul ziar
guvernamental „Nezavisimaia Moldova” a avut un volum

de anunţuri şi materiale publicitare relativ egal cu acesta din
urmă.
Discriminarea publicaţiilor private în raport cu cele publice
iese la iveală comparându-se volumul de publicitate din
ziarul privat „SP” din Bălţi cu cel din „Golos Bălţi”, editat
de administraţia publică locală, şi, respectiv, volumul
de reclamă din ziarul privat din Soroca „Observatorul
de Nord” cu cel din „Realitatea”, editat de administraţia
publică din Soroca. În ambele cazuri, în câştig sunt ziarele
finanţate din bugetele publice, deşi acestea nici măcar nu
indică tirajul, iar ca volum sunt vizibil mai reduse.

revist= analitic=

13

Integrarea europeană

iunie 2008

Impactul Directivei UE privind serviciile media audiovizuale
asupra libertăţii de exprimare în Republica Moldova
Republica Moldova este parte a Politicii Europene de Vecinătate (PEV) a Uniunii Europene în cadrul căreia a semnat
un Plan de Acţiuni cu o durată de trei ani pentru promovarea unor reforme ambiţioase politice, economice, sociale
şi de securitate ce ar apropia ţara de standardele europene. Planul de acţiuni1 a expirat în martie 2008 urmând
să fie extinsă aplicarea acestuia pentru 1-2 ani. Guvernul
Republicii Moldova şi-a exprimat dorinţa să negocieze şi
să semneze un nou acord politic cu UE în locul Planului
de acţiuni ce ar stabili clar perspectiva de aderare la UE
ca membru cu drepturi depline. Ca să probeze aspiraţiile
sale europene, Guvernul a declarat Integrarea Europeană
drept vector strategic de politică externă şi drept singura
cale fezabilă pentru modernizarea şi prosperarea Moldovei.2 Începând cu 2005, armonizarea legislaţiei naţionale la
cea a Uniunii a devenit una dintre priorităţile guvernului
şi parlamentului.3 Deşi acquis communautaire-ul nu este
obligatoriu pentru Republica Moldova, acesta serveşte drept
indicator privind schimbările ce ar trebui făcute pentru
ajustarea la normele europene şi îndeplinirea criteriilor
de la Copenhaga. Prin urmare, politicienii din Moldova şi
funcţionarii publici trebuie să urmărească atent evoluţiile
din domenii importante ca libertatea presei – un domeniu
al Planului de acţiuni în care Moldova înregistrează carenţe.
Pe 18 decembrie 2007, noua Directivă a UE privind
serviciile audiovizuale media (DSAVM) (2007/65/EC)4 a
fost publicată în Jurnalul Oficial al blocului şi a intrat în
vigoare în ziua următoare. Statele membre au la dispoziţie
maximum doi ani de zile ca să transpună noile reguli ale
Directivei în legislaţia naţională. În acelaşi timp, prevederile
Directivei Televiziune fără frontiere (TVWF) vor rămâne
pe deplin valabile şi aplicabile. Noua Directivă acoperă
toate „serviciile audiovizuale media” inclusiv serviciile „la
cerere” calificate drept „non lineare”.5 Astfel, reglementările
tradiţionale privind conţinutul au fost extinse către noile
mass-media, în special către internet, ce ar putea fi catalogat
drept serviciu non-linear potrivit prevederilor noii directive. Acest fapt ar putea duce mai degrabă la restricţii adiţionale în libera exprimare şi libera circulaţie a informaţiei,
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/moldova_enp_ap_final_en.
pdf.
2
http://www.mfa.md/img/docs/fisa_retrospectiva_ro.pdf.
3
http://europa.timpul.md/Article.asp?idIssue=176&idRubric=2128&idArti
cle=5457 http://www.mfa.md/img/european-integration-documents/RaportRM-UE2007short.doc.
4
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm.
5
“Serviciile audiovizuale media la solicitare (non-lineare) înseamnă un
serviciu audiovizual media oferit de un prestator de servicii media pentru
urmărirea programului într-un moment anume ales de utilizator şi la solicitarea individuală a acestuia […]” Directiva 89/552/EEC, Articolul 1, (g).
1

de vreme ce guvernul ar putea încerca să limiteze conţinutul
de pe paginile din internet, decât să încurajeze folosirea
mecanismelor de autoreglementare atunci când prevederile
directivei vor fi puse în aplicare.
Prestatorii de servicii media, ONG-urile, organizaţiile
media on-line,6 structurile de reglementare cum sunt
Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), Comisia
Electorală Centrală (CEC), reprezentanţii Guvernului şi
membrii Parlamentului ar trebui să se implice în discuţii şi
analiză ca să fie siguri că deciziile şi acţiunile la nivel naţional nu vor aduce mai multe restricţii în tabloul mediatic,
folosindu-se de acoperirea noii directive. Autoreglementarea trebuie să devină nucleul discuţiilor, iar dezbaterile trebuie să continue până problema va fi abordată de
o manieră complexă, prin luarea în calcul a intereselor
tuturor părţilor afectate de noile prevederi.
1. Realităţi audiovizuale

Internetul este folosit în R. Moldova din ce în ce mai
mult, în 2006 atingând 21.2% în comparaţie cu 15.7% , în
2005. Accesul zilnic la internet a crescut la 26% în 2006,
în timp ce utilizarea WiFi, xDSL sau a Home Ethernet a
crescut de la 1.7% la 17.3% în aceeaşi perioadă.7 Satele sunt
în continuare neacoperite de internet. Potrivit studiului
E-Readiness (pregătirea electronică) din 2006, cele mai
vizitate sunt portalurile informative şi paginile de ştiri
(cu excepţia paginilor de divertisment) care şi-au sporit
prezenţa web de la 20.9% în 2005 la 37.4% în 2006. De
exemplu, pe 17 septembrie 2007, postul independent PRO
TV Chişinău a devenit primul post TV care a început să-şi
plaseze principalul program de ştiri pe internet.8 După
cum relata Agenţia Media Monitor, programul nu va fi
transmis în timp real, dar va oferi posibilitatea celor care
n-au urmărit buletinul să-l vadă ceva mai târziu. Este de
aşteptat că această tendinţă se va intensifica în următorii ani
în virtutea evoluţiilor din acest sector. Blog-urile constituie
o nouă trăsătură a mass-media din R. Moldova ce merită a
fi studiată. Festivalul blog-erilor “Blogovăţ-2008” va fi organizat în acest an pentru desemnarea celui mai bun articol
de blog şi celui mai bun blog al anului.9 Blog-urile se bucură
6
Versiunile electronice ale ziarelor şi revistelor nu fac subiectul acestei
Directive, DSAMV, Articolul 21.
7
UNDP, Business Intelligent Services, Studiul “Utilizarea Tehnologiilor
Informaţionale şi de Comunicare/E-readiness – 2006”, 31 May 2007,
www.e-moldova.md.
8
www.protv.md.
9
DECA-press, Primul Festival de Bloguri va fi organizat în R.Moldova, 17
ianuarie 2008, www.deca.md.
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de popularitate mai ales în rândul experţilor, comunităţii de
ONG-uri, jurnaliştilor, cercetătorilor, adică printre grupurile care, de regulă, exprimă opinii şi viziuni diferite sau
chiar critice faţă de deciziile şi politicile guvernamentale.
Iată de ce, această categorie ar putea trezi interesul structurilor de reglementare în timpul examinării conţinutului „la
solicitare” (on-demand).
În ultimii ani, conducerea de la Chişinău a folosit frecvent
diverse forme de presiune economică în vederea limitării
pluralismului media. Structuri independente mass-media
şi-au văzut veniturile pierdute în urma redirecţionării
publicităţii spre media docile şi în urma aplicării unor
preţuri discriminatorii de către tipografia de stat şi Poşta
Moldovei, care deţine monopolul în distribuţia presei. Ele
au mai suferit de pe urma unor decizii arbitrare de anulare
a licenţelor şi a unor penalizări usturătoare pentru presupusă defăimare. Aceste tactici s-au soldat fie cu închiderea
unor organizaţii mass-media, fie cu creşterea autocenzurii:
în acest sens, este alarmant faptul că trei posturi TV şi patru
radiouri au refuzat să reflecte alegerile generale parlamentare din 2005 sau să difuzeze orice formă de publicitate
electorală, alegerile constituind poate cel mai important
eveniment social-politic.10
În acelaşi timp, comunitatea internaţională a vociferat
îngrijorările ONG-urilor naţionale faţă de folosirea
companiei publice Teleradio-Moldova pentru promovarea
Partidului Comuniştilor şi slăbirea oponenţilor politici. Mai
mult, în ajunul alegerilor locale din iunie 2007, au survenit
mai multe atacuri directe asupra jurnaliştilor.11 După cum
au menţionat liderii de ONG-uri mass-media, aplicarea
acestui tip de presiuni va continua până în primăvara anului
2009, când vor fi organizate alegeri parlamentare generale:
“2008 va deveni un an de rezistenţă, de vreme ce actuala
conducere nu este interesată de reforme adevărate, iar
concentrarea structurilor media în mâinile câtorva politicieni va continua, în timp ce climatul general se va înrăutăţi
din cauza alegerilor.”12
Deşi reglementările DSAVM privind conţinutul nu vor
deveni imediat un subiect de acţiune pentru guvernul R.
Moldova, este de aşteptat că autorităţile vor folosi orice
oportunităţi ca să restricţioneze pluralismul de opinii în
lumina campaniei electorale pentru alegerile parlamentare
din 2009. Până la această oră, nu au fost tentative de cenzuLiliana Viţu, Dezvoltarea mass-media în R.Moldova şi Integrarea Europeană, “Media in the Enlarged Europe”, Universitatea din Bedfordshire,
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, 2007.
11
Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – Coaliţia 2007, Declaraţie privind abuzurile forţelor de ordine, 28 martie 2007, http://www.edemocracy.md/files/elections/local2007/coalition-2007-declaration-28-mar2007-ro.pdf
12
Info-Prim Neo, Agenţia Monitor-Media, Previziuni privind mass-media cu
directorii Asociaţiei Presei Electronice APEL, Asociaţiei Presei Independente şi Centrului “Acces-Info”, 18 ianuarie 2008.
10
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rare a comunicării prin internet1, dar au fost luate măsuri
pentru reglementarea publicităţii pe internet – un grup al
deputaţilor comunişti a depus un amendament la Codul
Electoral pentru a supune publicitatea pe internet reglementărilor aplicabile presei scrise13. Modificarea ar putea
fi adoptată de Parlament în sesiunea de primăvară, astfel
introducându-se primele reglementări privind utilizarea
internetului în R. Moldova.
Organizaţiile neguvernamentale din R. Moldova de
asemenea au lansat apeluri repetate de solidarizare între
jurnalişti şi apeluri către autorităţi să asigure respectarea
libertăţii de exprimare, accesul la informaţie şi transparenţa
instituţiilor publice. Acestea însă au fost ignorate, de altfel
ca şi apelurile comunităţii internaţionale şi diplomatice
către autorităţi de a-şi revedea anumite decizii şi de a aplica
reforme reale în presă. Exemplul companiei Teleradio-Moldova este poate cel mai relevant – în mai 2005, diplomaţii
din Occident au făcut publică o declaraţie comună prin care
chemau conducerea statului să dezvolte o presă mult mai
vibrantă şi mai liberă. Un an mai târziu, aceiaşi diplomaţi
chemau guvernul să se „mişte de la vorbe la fapte” şi să
respecte „spiritul valorilor comune europene” în implementarea reformelor audiovizuale, iar în 2007 diplomaţii
au concluzionat că „după mai mulţi ani de la transformare,
Teleradio-Moldova a progresat puţin ca să devină un
adevărat serviciu public de difuziune”.14 În virtutea unei
lipse de independenţă printre judecători faţă de presiunile
politice, jurnaliştilor şi structurilor de presă le va fi greu să
facă faţă abuzurilor din partea guvernanţilor.
2. DSAVM în contextul R. Moldova

Noua Directivă privind Serviciile Media Audiovizuale
(DSAVM) vine să înlocuiască Directiva privind Televiziunea fără Frontiere (TVWF)15 ca să “ţină cont de impactul
schimbărilor structurale, răspândirea informaţiilor şi tehnologiilor, precum şi dezvoltarea mediului de afaceri pe baza
tehnologiilor […]” şi pentru că “regulile aplicabile pentru
activităţi ce presupun servicii audiovizuale la cerere conţin
disparităţi, unele dintre acestea fiind în stare să împiedice
libera mişcare a acestor servicii în cadrul Comunităţii
Europene şi să perturbeze competiţia pe piaţa internă”.
Prin urmare, Directiva le oferă ţărilor membre dreptul de a
„restricţiona retransmiterea serviciilor media on-demand
împreună cu serviciile restricţionate de Directiva privind
comerţul electronic” susţinând că, de exemplu, „statele
membre vor avea posibilitatea să ia măsuri împotriva unor
http://www.parliament.md/download/drafts/ro/4350.2007.doc
Declaraţie comună cu ocazia Zilei Internaţionale a Libertăţii Presei, http://
moldova.usembassy.gov/050307.html.
15
TVWF a fost adoptată în 1989, amendată în 1997. Un nou amendament
a fost adoptat în 2005 cu atingerea unui consens politic în 2007 sub forma
DSAVM.
13
14
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anumite forme de propagandă Nazi care nu este interzisă în
toate statele membre” (DSAVM, Articolele 1, 2, 23).
Astfel, noile reguli afectează conţinutul on-line al „serviciilor TV” şi programele TV difuzate prin internet, care
vor fi subiectul unor astfel de reguli ca protecţia copilului,
plasarea produsului sau producerea conţinutului european
pentru promovarea diversităţii culturale. Reglementările
tradiţionale pentru televiziune ar putea deveni acum actuale
şi pentru serviciile oferite pe internet, ca parte a categoriei
non-lineare/la cerere.
Deocamdată, discuţiile privind reglementările pe internet
sunt incipiente şi în special ţin de utilizarea în alegeri a
materialelor ce au caracter publicitar. De exemplu, în
timpul alegerilor locale din 2007, atât membrii opoziţiei,
cât şi cei ai partidului de guvernământ au ridicat problema
lipsei de reglementări a conţinutului de pe web. Regretabil,
în Moldova nu au existat discuţii publice legate de proiectul
DSAVM, sau noile reglementări privind serviciile on-demand (adică, conţinut pus la dispoziţie de telespectatori).
Atât reprezentanţii structurii de coordonare şi reglementare, cât şi CCA şi ONG-urile media şi-au arătat scepticismul în timpul interviurilor pentru acest articol privind
posibilele căi de reglementare a internetului în viitorul
apropiat, invocând complexitatea chestiunii, lipsa de prevederi legislative, lipsa de monitorizare constantă şi probabila dificultate în atingerea unui consens politic pentru
ca Directiva să fie pusă în aplicare cu delicateţe. Acest
principiu a fost în mod distinct subliniat de Comisarul UE
pentru o societate informată şi media, Viviane Reding, când
a cerut ţărilor membre să nu adauge prea multe prevederi stricte în legislaţia naţională, ce ar împiedica industriile audiovizuale să beneficieze de liberalizarea adusă de
DSAVM 16.
Iată de ce, argumentul forte al tuturor celor interesaţi să
asigure libertatea de exprimare şi libera circulaţie a informaţiilor în R. Moldova ar trebui să fie lipsa de justificare
pentru reglementarea conţinutului audiovizual pus la
dispoziţie la cerere de telespectatori, cu excepţia când acesta
ţine de drepturile consumatorilor, protejarea minorilor sau
încurajarea diversităţii. Oficialii din guvern şi parlament ar
trebui să fie convinşi de importanţa acestui aspect când se
va examina acest subiect, care, dacă nu va fi luat în dezbatere, ar putea să ducă la limitări nedorite într-un mediu deja
degradant al presei din R. Moldova.
3. Opţiuni pentru aplicarea DSAVM

Comunicarea prin internet nu este reglementată în
Moldova printr-o lege specială, dar există câteva prevederi
în Legea din 2006 a Comunicaţiilor Electronice. Consiliul
16

Vezi Discursul 07/560; http://ec.europa.eu.
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Coordonator Audiovizual, al cărui principal instrument
este Codul Audiovizual, nu acoperă Internetul, de vreme ce
legea este aplicată pentru difuziunea tradiţională la radio şi
TV. În acelaşi timp, Comisia Electorală Centrală se preocupă de Internet în mare parte în termeni de publicitate
electorală.
O chestiune crucială, după cum a fost menţionată de Eve
Salomon, ar fi cea a standardelor care ar putea fi stabilite
prestatorilor de servicii audiovizuale netradiţionale. Unii
cred că Internetul şi alte servicii informaţionale ar trebui
să fie plasate în câmpul legislaţiei generale, şi nu în cea
audiovizuală. Alţii argumentează că prestatorii comerciali
ar trebui să urmeze aceleaşi reguli făcând abstracţie de căile
de distribuire. În final, există un grup al celor care pledează
pentru o combinare a mecanismelor de reglementare,
precum sunt sistemele de rating sau programele publice de
educaţie17.
Există mai multe opţiuni pentru soluţionarea eventualelor
conflicte la punerea în practică a DSAVM. În primul rând,
guvernul Moldovei trebuie să aleagă menţinerea unui set
minim de reglementări ale conţinutului oferit de telespectatori la solicitare. În al doilea rând, autoreglementările
ar trebui dezvoltate ca să servească ca o alternativă pentru
prestatorii de servicii/conţinut internet. În prezent, spiritul
de autoreglementare printre jurnalişti este scăzut (în timp
ce autocenzura este ridicată!) şi nu constituie o soluţie
viabilă ce ar rezista intervenţiei politice, presiunii economice şi cenzurii. Cu toate acestea, câteva ONG-uri media
se preocupă de sporirea nivelului de autoreglementare ce ar
putea duce la o situaţie când aceasta ar fi eficientă pentru a
preveni şi a stopa orice abuzuri legate de aplicarea Directivei. În al treilea rând, coreglementările prestatorilor de
conţinut internet ar putea reuni CCA, Agenţia Naţională
pentru Reglementări în Telecomunicaţii şi Informaţii,
Ministerul pentru Tehnologii Internaţionale, CEC şi alte
autorităţi. Ca să ajungă la un consens, aceste agenţii coordonatoare ar trebui să distribuie şi să fixeze clar competenţele, în funcţie de cunoştinţele şi experienţa obţinută
într-un domeniu sau într-o industrie anumită.
ONG-urile media ar trebui să iniţieze discuţii cu autorităţile de reglementare şi să poarte consultaţii cu membrii
guvernului şi parlamentului responsabili de elaborarea
legislaţiei naţionale. Adiţional, analiza experţilor şi cercetările ar trebui să exploreze modele comparabile cu obiective
similare, în timp ce întrunirile grupurilor de consultanţi şi
schimburile de experienţă ar trebui să ajute la identificarea
celui mai potrivit regim de coreglementare ce ar putea fi
acceptată pe larg de toate persoanele afectate de prevederile
Directivei.
17
Eve Salomon, Convergenţe, Recomandări pentru reglementarea audiovizualului, CIJ, p. 77, 2006.
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4. Concluzii şi recomandări

Deşi Republica Moldova nu este obligată să transpună
în legislaţia naţională noile reguli ale Directivei până în
decembrie 2009 (precum sunt statele membre şi candidate),
Directiva ar putea ridica îngrijorări privind serviciile similare celor TV, inclusiv programele TV pe web, atunci când
chestiunea extinderii reglementărilor tradiţionale TV către
serviciile pe baza internetului va fi pusă pe agenda publică.
Ţările membre nu ar trebui să adauge prea multe restricţii
în legislaţia naţională ce ar reduce din libertăţile aduse de
DSAVM. Respectiv, acesta ar trebui să devină principalul
argument al ONG-urilor media şi prestatorilor de servicii
media când vor trata acest subiect cu autorităţile, pornind
de la convingerea răspândită pe larg că guvernul va folosi
orice oportunitate pentru a restricţiona pluralismul de
opinie înaintea alegerilor parlamentare din primăvara lui
2009. De asemenea, acelaşi lucru ar trebui să servească drept
punct de referinţă pentru Consiliul Europei când acesta
va revizui Convenţia pentru Televiziune Transfrontalieră,
ceea ce ar încuraja ţările membre să se oprească la respectarea drepturilor elementare ale publicului când se va pune
problema reglementării conţinutului la solicitare.18 Lipsa
unui sistem juridic independent în R. Moldova îi face pe
jurnalişti incapabili de a rezista în faţa abuzului din partea
puterii. Prin urmare, autoreglementarea ar trebui să devină
un instrument crucial în tratarea acestei probleme. Coreglementarea este o altă opţiune pe care prestatorii de servicii
media, ONG-urle, organizaţiile media on-line, structurile
de coordonare cum sunt CCA şi CEC, reprezentaţii guvernului şi parlamentului ar trebui s-o exploreze.
Pentru ca acţiunile şi deciziile luate la nivel naţional să nu
aducă şi mai multe restricţii presei din Republica Moldova
sub acoperirea Directivei, sunt recomandate următoarele
acţiuni:
•

Iniţierea discuţiilor publice cu prestatorii de servicii
media, agenţiile de reglementare şi coordonare, alte
structuri şi grupuri ale căror interese vor fi afectate
de DSAVM;

•

Organizarea consultărilor cu membrii cabinetului
de miniştri şi ai parlamentului privind cea mai bună
cale de a transpune în legislaţia naţională prevederile
Directivei respectând principiul „subtilitităţii” („light
touch”);

•

Examinarea cadrului legal al ţărilor din Uniunea
Europeană;

•

Acceptarea autoreglementărilor şi coreglementărilor
drept principii de bază pentru discuţiile referitoare la
aplicarea DSAVM;

Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al Consiliului
Europei pe 13 iulie 1995.
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•

Încurajarea unei stabiliri clare a competenţelor
fiecărei agenţii de reglementare;

•

Facilitarea schimbului de informaţii şi experienţă
între organele de coordonare şi reglementare;

•

Organizarea mai multor seminare pentru funcţionarii publici, membrii organelor de coordonare
pentru explicarea considerentelor pentru reglementări permisive cu privire la serviciile audiovizuale la
cerere;

•

Crearea unui grup de lucru/consultativ pentru
crearea unui sistem de coreglementare ce ar ţine cont
de interesele tuturor părţilor implicate;

•

Creşterea nivelului de educaţie cu privire la rolul
mass-media, în special pe subiecte ce ţin de dreptul
de autor, proprietatea intelectuală şi serviciile „la
solicitare”;

•

Susţinerea cercetărilor şi analizelor la nivel de experţi
pentru prezentarea de recomandări către Consiliul
Europei privind provocările pe care extinderea reglementărilor din televiziune către conţinutul non-linear, la solicitare, ar putea să le aducă democraţiilor
noi/slabe.
Liliana Viţu

* Între timp situaţia s-a schimbat. La 12 iunie 2008, şapte organizaţii
neguvernamentale mass-media s-au declarat îngrijorate în legătură cu
faptul anchetării şi ridicării calculatoarelor unor tineri, după ce aceştia şi-au
exprimat opiniile pe mai multe forumuri din internet. Tinerii au fost acuzaţi
că „prin intermediul portalurilor forum.md, torrentsmd.com, desteptarea.
info şi unimedia.md au lansat multiple chemări publice la răsturnarea prin
violenţă a orânduirii constituţionale şi lichidarea statalităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova”. Organizaţiile semnatare – Centrul
Independent de Jurnalism, Asociaţia Presei Independente, Asociaţia Presei
Electronice, Centrul “Acces-info”, Centrul de Investigaţii Jurnalistice,
Uniunea Jurnaliştilor din Republica Moldova, Comitetul pentru Libertatea
Presei – au atras atenţia asupra faptului că opiniile exprimate de tinerii forumişti trebuie delimitate de eventuale fapte care ar putea cădea sub incidenţa
Codului Penal, şi că, cel puţin în cazul comentariilor plasate pe forumul
Unimedia, puse la dispoziţie de administraţia acestui portal, nu există temei
juridic pentru a le califica drept „chemări publice la răsturnarea prin violenţă
a orânduirii constituţionale şi lichidarea statalităţii şi integrităţii teritoriale a
Republicii Moldova”.
Ele au amintit cu această ocazie că, în conformitate cu hotărârea Plenului
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 8 din 09.10.2006 „pentru
critica sau insultarea naţiunii, a statului sau a simbolurilor acestuia, nimeni
nu poate fi pedepsit, decât dacă aceste critici sau insulte sunt menite sau
capabile să incite la violenţe iminente”. Conform „Declaraţiei privind
libertatea discursului politic în media”, adoptate de Comitetul de Miniştri al
Consiliului Europei la 12 februarie 2004, „datorită poziţiei lor dominante,
aceste instituţii (statul, guvernul) nu ar trebui protejate ca atare prin legea
penală împotriva declaraţiilor defăimătoare sau insultătoare. Atunci când
ele beneficiază totuşi de o asemenea protecţie, aceasta ar trebui să fie aplicată
într-un mod foarte restrictiv, evitându-se în toate cazurile folosirea sa pentru
a restrânge libertatea de a critica.” – nota red.
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În faţa cui este responsabil Consiliul
Coordonator al Audiovizualului?
Implementarea standardelor europene în domeniul audiovizualului, consacrate în Recomandarea Rec(2000)23 a Comitetului
de Miniştri către statele membre cu privire la independenţa şi
funcţiile autorităţilor de reglementare a sectorului radiodifuziunii1, are drept condiţie de bază respectarea de către Republica
Moldova a angajamentului de a asigura independenţa reală
a autorităţii de reglementare din domeniul audiovizualului –
Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA).
În vederea atingerii acestui deziderat, legislaţia naţională trebuie
să specifice cu claritate şi mecanismul responsabilităţii CCA
pentru exercitarea funcţiilor sale. Standardele europene în
domeniu consacră două principii: a) principiul responsabilităţii
CCA faţă de public şi b) principiul supravegherii legalităţii activităţii CCA de către autorităţile publice. Aceste principii şi-au găsit
consacrare expresă, într-o formă mai mult sau mai puţin specifică,
în Codul audiovizualului al Republicii Moldova (Codul).
Responsabilitatea CCA faţă de public. Acest principiu pune
în evidenţă misiunea autorităţii de reglementare din domeniul
audiovizualului de a acţiona în interesul publicului şi, potrivit
standardelor europene, îşi găseşte aplicare prin publicarea
rapoartelor regulate şi ad-hoc, precum şi prin organizarea
conferinţelor de presă de către CCA. Principiul responsabilităţii faţă de public, parţial, şi-a găsit consacrare în art. 49
alin. (5) din Cod „(5) În îndeplinirea misiunii sale în interesul
public, Consiliul Coordonator al Audiovizualului are obligaţia
de a face publice rapoartele trimestriale privind modul în care
îşi exercită atribuţiile”.
La expirarea unui an din momentul constituirii actualei
componenţe a CCA2, cu regret, constatam că CCA nu adoptase
şi nu făcuse public niciun raport trimestrial, deşi o asemenea
tentativă a fost întreprinsă în cadrul şedinţei publice a CCA
de pe data de 31 iulie 20073. Primul raport trimestrial privind
modul în care îşi exercită atribuţiile, CCA l-a adoptat doar la
sfârşitul lunii decembrie4.
Pe parcursul anului 2007, CCA nu a adoptat niciun raport
1
Recomandarea Rec(2000)23 a Comitetului de Miniştri către statele membre
cu privire la independenţa şi funcţiile autorităţilor de reglementare a sectorului radiodifuziunii din 20.12.2000, adoptată în cadrul celei de-a 735-a
reuniuni a Delegaţiilor Miniştrilor.
2
A se vedea Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova nr.1 din 09.11.06 cu privire la constituirea Consiliului
Coordonator al Audiovizualului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
nr.178-180 din 17.11.06).
3
Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova
nr.95 din 31.07.07 cu privire la activitatea CCA în trimestrele I şi II ale
anului 2007 (www.cca.md).
4
Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica
Moldova nr.131 din 26.12.07 cu privire la activitatea CCA în trimestrul IV
al anului 2007 (www.cca.md).

ad-hoc, deşi în acest timp s-a produs o serie de evenimente de
importanţă majoră: privatizarea radiodifuzorilor publici municipali „Antena C” şi „Euro TV”, reţinerea unor membri ai CCA
de către poliţie, anularea licenţei de emisie eliberată Societăţii
Române de Televiziune etc.
Responsabilitatea CCA faţă de public, în contextul unor
asemenea evenimente, presupune şi organizarea de către autoritatea de reglementare din domeniul audiovizualului a conferinţelor de presă. Conferinţele de presă, la care au participat
individual anumiţi membri ai CCA, implică responsabilitatea
faţă de societate a acestor persoane, nu însă şi responsabilitatea
faţă de public a CCA.
Supravegherea legalităţii activităţii CCA de către autorităţile
publice. Acest principiu, în calitate de temei al independenţei
reale a autorităţii de reglementare din domeniul audiovizualului, consacră posibilitatea instituirii controlului legalităţii
activităţii de către Parlament. În conformitate cu standardele
europene, un asemenea control are ca obiect doar activitatea
de supervizare a legalităţii activităţii CCA, precum şi corectitudinea şi transparenţa activităţii financiare a acestei instituţii.
Supervizarea poate fi a priori doar în raport cu activitatea
financiară a autorităţii de reglementare din domeniul audiovizualului, în celelalte domenii de activitate a CCA fiind posibil
doar controlul a posteriori – supravegherea legalităţii activităţii
de către Parlament.
Astfel, exercitându-şi funcţia de supraveghere a activităţii
autorităţii de reglementare din domeniul audiovizualului, în
temeiul prevederilor art. 49 din Cod, Parlamentul ar putea
aduce o contribuţie substanţială în vederea asigurării transparenţei activităţii CCA: „(1) Activitatea Consiliului Coordonator
al Audiovizualului este supravegheată de Parlament, prin
dezbaterea raportului anual al consiliului. (2) Raportul anual
al Consiliului Coordonator al Audiovizualului se depune în
Parlament pînă la data de 1 februarie”.
Cu regret, însă, conţinutul Hotărîrii Parlamentului Republicii
Moldova asupra raportului cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în anul 20065 denotă
atitudinea formală a Parlamentului în exercitarea acestei
misiuni, precum şi tendinţa autorităţii legislative de a ignora în
continuare standardele europene în domeniul audiovizualului
şi de a menţine CCA în sfera de influenţă şi control politic al
Parlamentului: „Art. 1. Se ia act de raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în anul 2006.
Art. 2. Consiliul Coordonator al Audiovizualului va analiza
5
Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.152-XVI din 05.07.2007
asupra raportului cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în anul 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.103-106
din 20.07.07).
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propunerile înaintate de organele de lucru ale Parlamentului şi de
deputaţi şi va elabora, în termen de 2 luni, un program de măsuri
în vederea optimizării activităţii sale, precum şi a tuturor instituţiilor audiovizualului din ţară. Art. 3. Controlul asupra realizării prezentei hotărîri revine Comisiei pentru cultură, ştiinţă,
învăţămînt, tineret, sport şi mijloace de informare în masă”6.
Remarcăm, în acest context, că Proiectul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova asupra raportului cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în anul 2007,
publicat pe site-ul autorităţii legislative (www.parlament.md) şi,
deocamdată (1 mai 2008), neaprobat, are un conţinut identic cu
cel al hotărârii menţionate în acest alineat.
În continuare, prezentăm cele mai importante argumente în
vederea susţinerii afirmaţiei privind ignorarea standardelor
europene în domeniul audiovizualului de către Parlamentul
Republicii Moldova:
1) dispoziţiile din Cod (art.49 alin.(3)) privind supravegherea
legalităţii activităţii CCA de către Parlament sunt contrare
standardelor europene în domeniul audiovizualului, deoarece
sunt formulate în termeni vagi, ce lasă loc pentru interpretări
ambigue privitor la drepturile şi obligaţiile CCA şi ale Parlamentului în acest proces7: „(3) În situaţia în care Parlamentul
respinge raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, acesta este obligat ca, în termen de 30 de zile, să
prezinte un program de măsuri concrete pentru remedierea
carenţelor semnalate”. În vederea evidenţierii caracterului
ambiguu şi contrar standardelor europene al prevederilor
art. 49 alin. (3) din Cod, prezentăm câteva exemple, având
ca „izvor de inspiraţie” Hotărârea Parlamentului Republicii
Moldova asupra raportului cu privire la activitatea Consiliului
Coordonator al Audiovizualului în anul 2006:
a) noţiunea „carenţe”, în calitate de temei pentru elaborarea
şi prezentarea de către CCA în Parlament a unui „program
de măsuri concrete”, reprezintă o sursă a ingerinţelor Parlamentului, ale organelor de lucru ale acestuia şi/sau ale deputaţilor în activitatea autorităţii de reglementare din domeniul
audiovizualului, deoarece această noţiune nu se referă doar la
legalitatea activităţii CCA, ci şi la oportunitatea acesteia (aşa
cum este văzută de parlamentari). Cu alte cuvinte, dorindu-şi
crearea unor „condiţii legale” pentru exercitarea presiunilor
asupra CCA, majoritatea parlamentară va lua act (citeşte „nu
va aproba” – n.a.) de raportul anual al CCA, ulterior Parlamentul, organele de lucru ale acestuia şi/sau deputaţii fiind în
drept să semnaleze carenţele în vederea „îmblânzirii” CCA;
b) noţiunea „(carenţe) semnalate”, de asemenea, reprezintă un
temei al ingerinţelor Parlamentului în activitatea autorităţii de
reglementare din domeniul audiovizualului. Această noţiune
nu se referă doar la obiecţiile de legalitate, examinate în şedinţa
în plen a Parlamentului, privitor la activitatea CCA, ci şi la
Articolele sunt prezentate integral. Alte prevederi această hotărâre a Parlamentului nu conţine.
7
Alin. (1) şi (2) ale art. 49 din Cod au fost prezentate, în prezentul studiu,
mai sus.
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oricare alte obiecţii, de orice natură: reale sau imaginare;
2) respectarea legislaţiei în vigoare şi a standardelor europene în domeniul audiovizualului de către Parlament: „(3) În
situaţia în care Parlamentul respinge raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, acesta este obligat ca, în
termen de 30 de zile, să prezinte un program de măsuri concrete
pentru remedierea carenţelor semnalate” (art. 49 alin. (3) din
Cod). Acest articol din Cod prevede expres:
a) în calitate de temei legal al obligaţiei CCA de a elabora
şi prezenta un program de măsuri concrete, respingerea de
către Parlament a raportului anual al CCA („... Parlamentul
respinge ...”). În cazul în care îşi doreşte un asemenea plan
din partea CCA, Parlamentul este obligat să respecte legislaţia
în vigoare: să respingă raportul anual al CCA. Or, art. 1 din
Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova asupra raportului
cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în anul 2006 nu prevede respingerea acestui raport: „Se ia
act de raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator
al Audiovizualului în anul 2006”. Totodată, această hotărâre a
Parlamentului nu prevede expres prezentarea unui „program
de măsuri concrete pentru remedierea carenţelor semnalate”.
Dar ce altceva reprezintă obligaţia CCA, prevăzută în art. 2 al
acestei hotărâri, de a „analiza propunerile înaintate de organele
de lucru ale Parlamentului şi de deputaţi” şi de a „elabora, în
termen de 2 luni, un program de măsuri în vederea optimizării
activităţii sale, precum şi a tuturor instituţiilor audiovizualului
din ţară”? Nu este vorba în acest caz de aşa-numitele carenţe
semnalate şi un program de măsuri concrete pentru remedierea
unor astfel de carenţe?;
b) în cazul respingerii de către Parlament a raportului anual al
CCA, obligaţia acestuia e să prezinte, „în termen de 30 de zile”,
un program de măsuri concrete. Art. 2 din Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova asupra raportului cu privire la
activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în anul
2006 prevede, însă, un alt termen: „Art. 2. Consiliul Coordonator al Audiovizualului va analiza propunerile înaintate de
organele de lucru ale Parlamentului şi de deputaţi şi va elabora,
în termen de 2 luni, un program de măsuri în vederea optimizării activităţii sale, precum şi a tuturor instituţiilor audiovizualului din ţară”. Parlamentul Republicii Moldova – autoritatea
legislativă a Republicii Moldova, respectă legislaţia în vigoare şi
standardele europene în domeniul audiovizualului doar parţial
sau selectiv. Să ne uimească respectarea, parţială sau selectivă,
de către CCA a legislaţiei în vigoare şi a standardelor europene
în domeniul audiovizualului?;
3) Codul nu consacră expres conţinutul raportului anual al
CCA. Conţinutul Raportului cu privire la activitatea Consiliului
Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul
20068 nu conţine informaţii asupra exercitării tuturor atribuţiilor şi obligaţiilor sale, prevăzute în Cod, cele mai importante

6

8
Aprobat prin Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova nr.19 din 01.02.07 (în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nu a fost publicată).
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dintre care sunt prevăzute în art. 40 şi art. 41 (asupra unora
dintre acestea revenim în continuare). Prezentarea de către
CCA a informaţiilor exhaustive asupra exercitării/neexercitării tuturor atribuţiilor şi obligaţiilor sale, precum şi asupra
perspectivelor activităţii sale constituie o premisă a eficienţei
activităţii CCA. Responsabilitatea pentru netransparenţa autorităţii de reglementare din domeniul audiovizualului revine
astfel atât Parlamentului, cât şi CCA.
Pe de o parte, în vederea evitării unei atitudini superficiale a
CCA faţă de elaborarea, adoptarea şi depunerea raportului
anual, Parlamentul urmează să includă în art. 49 din Cod
prevederi privind conţinutul acestui raport. Parlamentul a avut
posibilitatea să înlăture această lacună şi pe parcursul celor trei
luni din momentul intrării în vigoare a Codului, în procesul de
adoptare a Statutului Consiliului Coordonator al Audiovizualului9. Însă această posibilitate a fost ratată.
Pe de altă parte, în vederea exercitării obligaţiei prevăzute în
art. 41 alin. (1) lit. g) din Cod, CCA a fost (este) abilitat să
adopte o decizie în vederea determinării conţinutului raportului său anual, ce urmează a fi depus în Parlament până pe
data de 1 februarie a fiecărui an calendaristic.
Reamintim, în acest context, că Hotărârea Parlamentului
Republicii Moldova asupra raportului cu privire la activitatea
Consiliului Coordonator al Audiovizualului în anul 2006 reprezintă rezultatul primei activităţi de supraveghere a legalităţii
activităţii autorităţii de reglementare din domeniul audiovizualului, realizată de autoritatea legislativă în conformitate cu
prevederile Codului. Astfel, eram în speranţa că Parlamentul
şi/sau CCA vor înlătura această lacună în timp util, iar raportul
de activitate a CCA pentru anul 200710 va cuprinde informaţii
asupra exercitării tuturor atribuţiilor şi obligaţiilor sale, prevăzute în Cod. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat.
Categorii specifice de informaţii ce urmează a fi incluse
în rapoartele trimestriale şi anuale ale CCA. În calitatea sa
de garant al apărării interesului public în domeniul audiovizualului, potrivit art. 41 alin. (1) lit. f)-g) din Cod, CCA are
obligaţia să asigure transparenţa activităţii proprii, precum şi
transparenţa mijloacelor de informare în masă din domeniul
audiovizualului. Transparenţa acestor categorii de informaţii
reprezintă o cerinţă de bază a garantării aplicabilităţii principiilor democratice ale funcţionării audiovizualului din Republica
Moldova, consacrate în calitate de scop al Codului (art. 1 alin.
(1)). Astfel, pentru a asigura legalitatea activităţi sale, CCA
urmează să asigure:
a) transparenţa proprietăţii în domeniul mijloacelor de
informare în masă audiovizuale. În rapoartele trimestriale şi
Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.433-XVI din 28.12.2006
cu privire la aprobarea statutului, structurii organizatorice, devizului de
cheltuieli şi a cuantumului retribuirii lunare a membrilor şi colaboratorilor
Consiliului Coordonator al audiovizualului (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr.6-9 din 19.01.07).
10
A se vedea Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova nr.7 din 18.01.08 cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în anul 2007 (www.cca.md).
9
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anuale ale CCA, în calitate de categorie specifică de informaţii,
urmează a fi incluse şi activităţile autorităţii de reglementare
din domeniul audiovizualului, exercitate în vederea excluderii
posibilităţii creării premiselor pentru instituirea monopolului
şi concentrarea proprietăţii în domeniul audiovizualului.
Potrivit spiritului Codului şi standardelor europene în domeniul audiovizualului, activitatea de monitorizare a acestui
proces de către CCA nu ţine doar de procesul de eliberare a
licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie: CCA
este obligat să ţină evidenţa actualizată a proprietarilor persoanelor juridice (societăţilor comerciale şi organizaţiilor necomerciale de drept public şi de drept privat), care sunt deţinătoare de licenţe de emisie şi/sau de autorizaţii de retransmisie.
Ignorarea, în continuare, de către CCA a acestei misiuni reprezintă nu numai o încălcare a legislaţiei Republicii Moldova în
vigoare, ci şi a standardelor europene în domeniul audiovizualului. În calitate de exemplu, demn de urmat şi pentru CCA,
este informaţia privind proprietarii mijloacelor de informare
electronice din România, care poate fi accesată pe pagina
oficială a Consiliului Naţional al Audiovizualului din România
(www.cna.ro).
În vederea argumentării existenţei obligaţiei CCA privind
asigurarea transparenţei proprietăţii mass-media electronice
din Moldova, reamintim principalele prevederi, în acest sens,
din Cod şi Statutul Consiliului Coordonator al Audiovizualului:
– „Pentru a proteja pluralismul şi diversitatea politică, socială şi
culturală, concentrarea proprietăţii este limitată la dimensiuni
care să asigure eficienţa economică, dar care să nu genereze
apariţia de poziţii dominante în formarea opiniei publice” (art.
7 alin.(5));
– „Licenţa de emisie se eliberează ... potrivit următoarelor
condiţii: ... b) eliberarea licenţei de emisie va corespunde
principiului de asigurare a pluralismului în domeniul audiovizualului, excluzîndu-se posibilitatea creării premiselor pentru
instituirea monopolului şi concentrării proprietăţii în domeniul
audiovizualului şi în domeniul mass-media în genere, ţinîndu-se
cont de gradul în care radiodifuzorii licenţiaţi existenţi corespund deja acestei cerinţe; c) decizia de eliberare a licenţei va
fi luată doar ţinîndu-se cont de viabilitatea financiară reală a
solicitantului, în măsura în care propunerile acestuia corespund
posibilităţilor sale financiare...” (art. 23 alin. (3), lit. b)-c));
– „În conformitate cu Strategia..., Consiliul Coordonator
al Audiovizualului decide şi publică... anunţ cu privire la
concursul pentru frecvenţele disponibile. Anunţul va cuprinde:
g) solicitarea-tip care va prevedea cel puţin următorii indici
obligatorii: organigrama şi capitalul instituţiei pretendente,
datele de identificare ale proprietarului, ... sursele de finanţare a
serviciilor de programe...” (art. 23 alin. (6), lit. g));
– „Pe parcursul termenului prevăzut pentru depunerea ofertelor,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului va da publicităţii
concepţia serviciilor de programe propuse şi informaţiile despre
participanţii la concurs” (art. 23 alin. (7));
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– „În sensul prezentului cod, sînt contravenţii: ... k) nerespectarea prevederilor privind regimul juridic al proprietăţii în
domeniul audiovizualului” (art. 38 alin. (2), lit. k));
– „În calitatea sa de garant al apărării interesului public în
domeniul comunicării audiovizuale pe principii democratice şi a
drepturilor consumatorului de programe, Consiliul Coordonator
al Audiovizualului este obligat să asigure: ... f) transparenţa
mijloacelor de informare în masă din domeniul audiovizualului” (art. 41 alin. (1) lit. f));
– „(3) O persoană fizică sau juridică poate deţine cel mult două
licenţe de emisie în aceeaşi unitate administrativ-teritorială
sau zonă, fără posibilitatea de a deţine exclusivitatea. (4) O
persoană fizică sau juridică, din ţară sau străinătate, poate fi
investitor sau acţionar majoritar, direct sau indirect, la cel mult
2 radiodifuzori de diferite tipuri. ... (7) Radiodifuzorii privaţi
titulari de licenţă de emisie prezintă anual Consiliului Coordonator al Audiovizualului raport privind realizarea concepţiei
serviciului de programe în anul de activitate precedent” (art. 66
alin. (3)-(4) şi (7));
– „Nomenclatorul actelor pentru participare la concurs va
include: ... b) copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei; c)  copia de pe extrasul din
Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor referitor
la administratorul întreprinderii şi la genurile de activitate;
d) copia de pe statutul întreprinderii solicitante, autentificată în
modul stabilit, cu anexarea tuturor modificărilor introduse pe
parcurs” (art. 6 alin. (2) din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie11).
Am prezentat aceste prevederi din legislaţia în vigoare fără
comentarii, pentru a face dovada existenţei obligaţiei CCA
privind asigurarea transparenţei proprietăţii în domeniul
mijloacelor de informare în masă audiovizuale. În continuare,
CCA urmează doar să-şi probeze buna-credinţă, adică să-şi
exercite această obligaţie, pentru care legislaţia în vigoare
specifică mecanismul de implementare.
b) transparenţa şedinţelor CCA: informarea mass-media şi
a publicului asupra desfăşurării şedinţelor, ordinii de zi şi
dosarului şedinţei. Potrivit art. 45 alin. (2) şi art. 41 alin. (1) lit.
g) din Cod, CCA este obligat să asigure transparenţa activităţii
proprii, „responsabil de activitatea consiliului şi buna exercitare
a funcţiilor acestuia” fiind preşedintele CCA. Totodată, această
obligaţie nu se rezumă la asigurarea desfăşurării publice a
şedinţelor CCA, ci şi la pregătirea şedinţelor, accesul la informaţiile examinate în cadrul şedinţelor pentru membrii CCA
şi publicul larg, informarea reprezentanţilor mass-media şi a
consumatorilor de programe (persoanelor fizice şi juridice ce
Anexa la Statutul Consiliului Coordonator al Audiovizualului, aprobat prin
Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.433-XVI din 28.12.2006
cu privire la aprobarea statutului, structurii organizatorice, devizului de
cheltuieli şi a cuantumului retribuirii lunare a membrilor şi colaboratorilor
Consiliului Coordonator al audiovizualului (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr. 6-9 din 19.01.07).

11
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recepţionează12 servicii de programe transmise sau retransmise
pe teritoriul Republicii Moldova) la şedinţe.
În calitate de precedent concludent al exercitării/neexercitării acestei obligaţii de către preşedintele CCA este şedinţa
consiliului din 20.11.07. În cadrul acestei şedinţe trei membri
ai CCA au declarat că nu au fost informaţi, până la începutul
şedinţei, asupra ordinii de zi şi nici asupra materialelor, care
urmau a fi examinate în şedinţa în cauză. În condiţiile în care
nici chiar (unii dintre) membrii CCA nu au acces la informaţiile, ce urmează a fi examinate în cadrul şedinţelor autorităţii de reglementare din domeniul audiovizualului, cititorul
poate să-şi dea seama singur asupra existenţei sau inexistenţei
posibilităţii de acces la asemenea informaţii a reprezentanţilor
mass-media şi a consumatorilor de programe.
Or, art. 5 alin. (2) din Statutul CCA prevede: „Ordinea de zi
a şedinţei, însoţită de documentaţia aferentă, este transmisă
tuturor membrilor Consiliului şi, după caz, direcţiilor implicate
cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea şedinţei”. Responsabil de convocarea şedinţelor CCA este preşedintele (vicepreşedintele) CCA. Totodată, potrivit art. 28 din Statutul CCA,
întreaga responsabilitate privind pregătirea şedinţelor Consiliului o poartă secretarul CCA: „1) pregăteşte şedinţele Consiliului, şi anume: a) întocmeşte ordinea de zi; b) anunţă membrii
Consiliului, colaboratorii şi invitaţii despre data desfăşurării
şedinţei; c) anunţă reprezentanţii mass-media despre data
desfăşurării şedinţei Consiliului; ... h) completează mapele cu
documentele necesare pentru fiecare membru al Consiliului şi le
prezintă acestora cu 5 zile înainte de data desfăşurării şedinţei;
5) acordă informaţii şi consultaţii referitoare la procedura
desfăşurării şedinţelor Consiliului: data şi modul de desfăşurare
a şedinţelor, chestiunile abordate ..., 6) organizează pregătirea şi
expedierea materialelor privind activitatea Consiliului pentru a
fi făcute publice”.
Transparenţa şedinţelor CCA, inclusiv în ceea ce priveşte
informarea mass-media şi a publicului asupra şedinţelor,
ordinii de zi şi dosarului şedinţelor, şi, în consecinţă, legalitatea
activităţii CCA pot fi asigurate civilizat cu ajutorul mijlocului
modern, specific sec. XXI: Internetul. Pe parcursul anului 2007,
reprezentanţii CCA au oferit pentru mass-media şi societatea
civilă diverse explicaţii privind nepublicarea pe pagina oficială
a CCA (www.cca.md) a informaţiilor referitoare la şedinţele
consiliului: „CCA nu dispune de specialist în domeniul informaticii”, „persoana responsabilă este în concediu”, „de câteva zile
CCA nu are acces la Internet” etc.
Transparenţa autorităţii de reglementare din domeniul audiovizualului, democratizarea audiovizualului din Republica
Moldova şi, în cele din urmă, integrarea europeană a Republicii Moldova este... la cheremul informaticianului CCA. Cu
excepţia parlamentarilor, poate, nimeni nu mai crede în astfel
de explicaţii.
Eugen Rîbca
12
Nu punem în discuţie, în acest studiu, modul în care persoanele juridice
recepţionează serviciile de programe. În acest context doar am reprodus noţiunea „consumator de programe” din art. 2 din Cod.
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Presa moldovenească până şi după 2001
„Funcţionarii publici pun accentul pe imaginea instituţiei.”
Interviu cu Vasile Spinei, preşedintele Centrului de promovare a libertăţii de exprimare şi a accesului la informaţie
Acces-info.
– Dle Spinei, ce schimbări s-au produs în activitatea presei
din Moldova după 2001? Consideraţi că au fost găsite modalităţi mai eficiente de atragere a cititorilor?
– N-aş putea spune că lucrurile s-au schimbat spre bine. Tirajele ziarelor n-au crescut. De azi pe mâine o duc atât ziarele
naţionale, cât şi cele locale. Din 2001 încoace, nu s-au luat
măsuri strategice pentru stimularea reflectării pluralismului de
opinii. Deşi s-a operat deetatizarea presei naţionale, „Moldova
Suverană” şi „Nezavisimaia Moldova” au rămas tot atât de
servile puterii. Ziarele private o duc de azi pe mâine, pentru că
situaţia economică în care se află Republica Moldova astăzi nu
permite nici funcţionarea eficientă a publicităţii. Fiecare rupe
cum poate. La fel ca şi mai înainte, mai multă publicitate au
ziarele de limbă rusă precum şi cele ex-statale. Pentru restul
presei: ce mai scurge printre degete. Este imposibil ca ziarele
să supravieţuiască din tirajele lor atât de mici. În cel mai bun
caz ar trebui să aibă 25000-30000 de exemplare. Nu cunoaştem
cifre reale, dar cred că nu avem ziare cu astfel de tiraje. Este
suficient să răsfoieşti ziarele pentru a-ţi da seama de situaţia lor
reală pe care o denotă aspectul lor exterior. De exemplu, stilul
alb-negru, iar adeseori şi paginarea primitivă le fac să se deosebească mult de ziarele din România. Investitorii străini nu sunt
interesaţi să investească în presa noastră. O politică a statului
pentru stimularea activităţii presei este extrem de necesară.
– Ce ar însemna aceasta? Noi scutiri de TVA?
– Nu. Scutirea de TVA este o chestiune foarte delicată. Astăzi,
ea se referă în particular la publicitatea care poate fi acumulată
fără achitarea TVA până la un anumit nivel.
– Avem vreo posibilitate de contorizare a activităţii publicitare??
– Nu avem. Resursele financiare pe care ziarele le acumulează din publicitate nu sunt mari. Ar putea fi găsite diverse
soluţii de stimulare a presei. De exemplu, s-ar putea proceda
la micşorarea cheltuielilor lor de bază pentru arendă, inclusiv
la Casa Presei, pentru hârtie ori pentru tipar. De asemenea, ar
putea ameliora situaţia financiară a unor ziare anunţarea unor
granturi pentru reflectarea anumitor teme.
– Ce s-a reuşit de la 2001 încoace în privinţa ajustării
cadrului legislativ?
– După adoptarea Legii cu privire la accesul la informaţie s-au
produs schimbări esenţiale. Această lege nu este una moartă
asemeni Legii presei din 1994, care a fost modificată de atâtea
ori. Legea cu privire la accesul la informaţie a influenţat atât

mentalitatea, cât şi comportamentul funcţionarilor publici. În
ultimii 7 ani, numai centrul nostru Acces-info a organizat sute
de seminare pentru ei. Legea cu privire la accesul la informaţie
nu mai este abstractă. La diferite niveluri, funcţionarii publici
simt deja necesitatea de a fi mai deschişi cu publicul. Mai mult
acces la informaţie vom avea pe măsura democratizării societăţii. Deocamdată, mulţi funcţionari publici pun accentul pe
păstrarea imaginii instituţionale. Nu cumva să scoată gunoiul
din casă. Accentul, însă, ar trebui să fie pus pe transparenţă.
Consider că Legea cu privire la codul deontologic al funcţionarului public nu ne va ajuta în acest sens. Ziariştii au nevoie să
obţină informaţii din prima sursă, şi nu de la persoane abilitate
de a-i informa. Pe de o parte, se vorbeşte de transparenţă şi
integrare europeană, pe de alta, se strecoară asemenea legi.
– De ce funcţionarii publici se tem să vorbească la direct cu
presa?
– Pentru că ăsta e semnalul de sus. La conferinţe de presă se
vorbesc lucruri periate şi bine lustruite. Serviciile de presă sunt
nişte structuri care doar tipăresc imaginea.
– Care este astăzi rolul presei în menţinerea cursului democratic al ţării?
– Presa scrisă contribuie foarte puţin la democratizarea societăţii. Trebuie să vorbim de un proces reciproc. Cu cât ţara
e mai democratică cu atât ea creează condiţii mai favorabile
pentru dezvoltarea presei şi invers. Doar o presă liberă ar
putea contribui la democratizarea societăţii şi la descătuşarea
mentalităţii.
– În 2007, Freedom House a declarat că presa din R.Moldova
nu este liberă. Deci, nu avem presă independentă?
– Nu, nu avem presă independentă. Un ziar independent ar
trebui să fie neutru. La etapa actuală, avem presă care e de
partea guvernării şi presă care e de partea formaţiunilor de
opoziţie. O parte priveşte lucrurile în culori roz. Alta – în
negru. Presa este extrem de divizată. Acum, n-am putea spune
că avem vreun ziar absolut independent pentru reflectarea a tot
ce se întâmplă în ţară.
– Avem nevoie de condiţii speciale pentru aceasta?
– Vom avea presă liberă atunci când cetăţeanul va conştientiza
că are nevoie de ea. Lucrul acesta nu se face prin decizii guvernamentale. În acest moment, cetăţenii sunt absolut indiferenţi.
Lumea s-a dezvăţat să citească. Şi nu pentru că s-a trecut la
caractere latine. Astăzi, sunt ziare raionale care au nu 15000 de
exemplare, dar doar 500. De fapt, televiziunea a acaparat interesul cetăţeanului de rând. E foarte comodă, căci dă mură în
gură. A apărut şi internetul. La noi nu citesc nici adolescenţii,
nici maturii, nici ziare, nici cărţi.
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„Astăzi, s-a accentuat gradul de cenzură interioară a jurnaliştilor”
Interviu cu dr. Viorel Cibotaru, director al Colegiului Invizibil
din Moldova, ex-director de programe la Institutul de Politici
Publice
– Domnule Viorel Cibotaru, se poate vorbi despre un reviriment al situaţiei presei de la 2001 încoace?
– De atunci, multe lucruri s-au schimbat radical. Mai întâi de
toate, nu mai avem acel număr impunător de procese intentate
reprezentanţilor mass-media pe motivul defăimării publice.
Atât politicienii, exponenţii administraţiei publice, cât şi massmedia, mai puţin lumea din mediul de afaceri, au adoptat un nou
comportament, adecvat cadrului legislativ. Mecanismul precedent
de intimidare a presei prin intentarea unor procese nu mai este pe
agenda politică. Astăzi, poţi să critici orice funcţionar public şi în
cel mai divers mod, doar cu condiţia să nu încalci prevederile legii.
– Cu toate că legislaţia în domeniu a Republicii Moldova a fost
ajustată la practica internaţională, se mai discută în contradictoriu pe marginea accesului la informaţie.
– Pe de o parte, legislaţia a avansat mult. Este de apreciat ceea
ce face Vasile Spinei şi alte organizaţii în acest sens. Am adoptat
printre primele ţări din spaţiul est-european Legea cu privire la
accesul la informaţie, care este considerată foarte bună. În prezent,
avem un nomenclator de zece ori mai mic, adaptat la condiţiile,
noţiunile şi viziunile în general acceptate în spaţiul european: ce
înseamnă secretul de stat, care ar trebui să fie limitările, care ar
trebui să fie procedurile de furnizare a informaţiei ce poate cădea
sub incidenţa legii. Am învăţat foarte multe lucruri.
– Totuşi, în multe domenii, funcţionarii publici se autocenzurează drastic atunci când îşi expun opiniile. De ce nu scade acest
fenomen?
– La aceasta conduce stilul autoritar al actualei guvernări în care
preşedintele Voronin este o autoritate absolută. Anume din acest
motiv schimbările legislative pozitive nu pot fi percepute nici de
jurnalişti, nici de public, nici de alţi beneficiari ai acestui proces.
Avem o legislaţie aproape perfectă, dar ne temem, inclusiv atunci
când mergem să solicităm informaţii la parlament ori la guvern,
ori la reprezentanţii societăţii civile. De multe ori atunci când
pui o întrebare simplă interlocutorului, care este obligat prin lege
să-ţi răspundă, acesta preferă să-ţi dea doar un răspuns formal.
Guvernul vrea să coopereze, jurnaliştii vor, societatea civilă vrea,
procedurile există, dar spirit nu este. Sistemul se teme. Buchea legii
e pusă la punct, dar spiritul nu există.
– Greutăţile prin care au avut de trecut reprezentanţii presei din
Moldova au lăsat o povară enormă pe umerii lor. Ce le-a scăpat
ziariştilor în primii ani de independenţă? Ce ar mai fi putut face
ei pentru ca schimbările din activitatea lor să aibă consecinţe
mai puţin dureroase?
– Jurnaliştii au pierdut lamentabil bătălia în acea perioadă. Dacă
vorbim de independenţa presei vizavi de privilegiul de a critica
guvernarea, atunci cu excepţia unor cazuri aparte presa este
totalmente înregimentată politic. Avem exemple de promovare a
independenţei pentru sine, dar în esenţă nu avem exemple concludente de ziare, reviste, posturi de televiziune, care într-adevăr ar fi

independente şi imparţiale, aşa cum le-am dori noi într-o variantă
ideală. Nu putem vorbi despre existenţa unei prese capabile să
califice acţiunile puterii nu doar negativ ori pozitiv, dar imparţial.
Toţi s-au înregimentat.
În toate campaniile electorale au existat tendinţe de a influenţa
mass-media. Ele s-au manifestat în cel mai diferit mod: prin
finanţarea unor ziare, prin desemnarea conducătorilor lor, prin
alte metode. Situaţia este similară şi astăzi. Nu cred că servilitatea
presei faţă de putere e mai puţin camuflată ca în primii ani de
independenţă. Chiar dimpotrivă, după eşecuri, unele mijloace de
informare în masă încearcă să-şi înnobileze poziţia, justificându-se
că „nu pot tăcea atunci când ţara arde”, „când vin monştrii şi se
duc eroii”. Asistăm la o radicalizare a opţiunilor şi opiniilor. Mai
puţină lume ar dori să se situeze în centru.
Totodată, în comparaţie cu anii precedenţi, astăzi s-a accentuat
gradul de cenzură interioară pe care îl au jurnaliştii. Uneori
ziariştii pur şi simplu îşi schimbă valorile şi principiile de activitate, oricât de apţi ar fi ei să corespundă rigorilor impuse de
această muncă. Unii studenţi foarte buni îşi pierd absolut individualitatea într-un an-doi. Scriu sub influenţa boşilor.
– În lumea liberă, soluţia existenţei presei e cunoscută de mult
timp. Există în R. Moldova condiţii propice pentru presă?
– Adevărul e că piaţa mass-media este una îngustă, ea continuă să
fie semiclandestină. Mă refer la piaţa de publicitate, a cărei situaţie
reală n-o cunoaştem, nu cunoaştem exact sumele care circulă, nu
cunoaştem metodele care se aplică realmente, nu cunoaştem toţi
actorii. De fapt, zona publicitară continuă să fie una opacă.
Tentativele unor persoane sau instituţii private de a crea un pol
al mass-media private, libere au eşuat. Exemplele pozitive pot fi
numărate pe degete. De exemplu, Radio Sănătatea de la Edineţ s-a
dezvoltat şi s-a afirmat foarte repede. De fapt, dacă ceea ce faci
nu se referă nemijlocit la sfera politică sau nu poate fi folosit în
lupta politică, ai toate şansele să te dezvolţi. Cum ai intrat în jocul
politic, indiferent de intenţii, imediat eşti împins spre înregimentare.
În ultimii şapte ani, au apărut ziare interesante. Ziariştii au făcut
încercări de autoafirmare. Şi totuşi mai există şi ziare virtuale care
nu reflectă deloc realitatea. Mai sunt ziare care duc o viaţă parazitară atunci când monopoliştii le oferă o şansă pentru existenţă.
– Credeţi că presa noastră merge pe o cale corectă de dezvoltare?
– Astăzi, principiul de funcţionare a mass-media este: doi paşi
înainte şi unul înapoi. Orice activitate după doi paşi fermi înainte
este stopată. Şi asta nu doar din cauza comuniştilor. Din păcate,
avem înrădăcinate foarte multe deprinderi moştenite de la regimul
precedent. Regrese, degradare, comportamente neadecvate există
şi în zona democraţilor. Să fii în opoziţie nu înseamnă neapărat
să fii democrat. Să fii la guvernare nu înseamnă neapărat să fii
comunist. Trebuie să existe o flexibilitate şi un curaj de a vedea
lucrurile aşa cum sunt, pentru a încuraja oamenii să facă lucruri
bune, inclusiv să aibă curajul de a critica.
Interviuri realizate de Rodica Socolov
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Poate fi procurat un ziar moldovenesc
la Tiraspol? Dar un ziar transnistrean la Chişinău?
Este în firea omului să-şi creeze o imagine despre lume şi
despre evenimentele din jur bazându-se pe informaţia pe
care o acumulează zilnic. Cu cât este mai diversă informaţia
şi reprezintă mai multe puncte de vedere, cu atât mai uşor
ajungi la esenţa adevărului.
Însă nu întotdeauna ceea ce se întâmplă se încadrează
în logica bunului-simţ. Atmosfera de incertitudine ce
domneşte pe fundalul relativei îmbunătăţiri a relaţiilor
dintre Chişinău şi Tiraspol trezeşte o mulţime de întrebări
în rândul cititorilor. Lumea este curioasă să afle cum trăiesc
cei de pe malul opus, cu ce probleme se confruntă, care e
conjunctura ce se creează în sfera economică. Însă cetăţenilor din Transnistria, care nu dispun de computer şi nu au
acces la reţeaua globală de Internet, le vine foarte greu să
afle răspuns la întrebările care îi frământă.
Problema e că a procura un ziar moldovenesc – fie publicaţii centrale de la Chişinău, fie presă locală din dreapta
Nistrului – în chioşcurile din Transnistria este practic
imposibil. Unii ar putea aduce următorul reproş: „Lipsa
ziarelor moldoveneşti în Transnistria are o explicaţie
simplă: limba română în baza grafiei latine este prea puţin
răspândită pe acest teritoriu”. De acord, dar există un
număr impunător de ziare la Chişinău ce apar în limba
rusă, care este limba de comunicare a majorităţii populaţiei
din Transnistria.

Conform informaţiilor parvenite de la direcţia de difuzare
a presei „Poşta Transnistriei”, singurul serviciu pentru
abonarea la ediţiile periodice din afara acestei regiuni,
distribuirea către abonaţi precum şi organizarea vânzării cu
amănuntul (fără a lua în considerare reţeaua de distribuţie
a ediţiilor locale de reclamă), dintre ediţiile periodice din
dreapta Nistrului ajunge pe malul stâng doar „Sportkurier”.
Celelalte ziare şi reviste tipărite la Chişinău sunt difuzate
doar prin abonare.
Situaţia poate fi explicată astfel: acum câţiva ani, Tiraspolul
a stabilit o taxă vamală de 100% pentru mărfurile aduse
din dreapta Nistrului. Aceasta făcea parte din aşa-zisele
măsuri de răspuns întreprinse de administraţia regiunii
faţă de iniţiativele conducerii de la Chişinău referitoare
la obligativitatea înregistrării întreprinderilor transnistrene exportatoare la Camera de Comerţ şi Industrie din
Chişinău. După o anumită perioadă de timp, procentul atât
de mare al taxei vamale pentru anumite mărfuri – în special
din categoria produselor alimentare – a fost anulat de către
partea transnistreană. Însă ediţiile periodice nu au fost
incluse în „lista scutirilor”. E şi motivul pentru care „Poşta
Transnistriei” a considerat ca fiind nerentabilă punerea în
vânzarea cu amănuntul a ziarelor de pe malul drept, care,
pe fundalul altor ziare editate în afara teritoriului Transnistriei, ar fi avut un preţ foarte ridicat şi o cotă foarte scăzută
de vânzare.
Totuşi, nu putem afirma că în Transnistria nu ar fi citite deloc ziarele editate
la Chişinău. Sunt citite, însă doar prin
abonament, iar beneficiarii abonamentelor sunt mai ales întreprinderile şi
organizaţiile care de asemenea nu sunt
prea numeroase din cauza preţului dublu
pentru abonare, care se formează în baza
celor 100% supuse „vămuirii”.
Printre ediţiile de la Chişinău preferate
de transnistreni sunt mai ales ziarul
„Nezavisimaia gazeta”, revista „Monitorul
oficial”, revista economică „Logos-press”.
Cititorii mai în vârstă şi pensionarii
rămân fideli obişnuinţei mai vechi de a se
abona la revista „Domaşnie zagatovki”,
editată de asemenea în dreapta Nistrului.
Conducerea „Poştei Transnistriei” s-a
adresat în repetate rânduri către aşa-zisul
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comitet vamal de stat al Transnistriei cu rugămintea de a
anula taxa vamală nejustificat de mare pentru ediţiile periodice aduse de pe malul drept, însă deocamdată nu a fost
luată nicio decizie în această privinţă.
Cea mai mare parte de informaţie despre viaţa cetăţenilor
care locuiesc pe malul drept transnistrenii o pot găsi doar
în ziarele ruseşti care tipăresc şi suplimente regionale.
Este vorba de „Argumentî i Factî – Moldova”, „Trud –
Moldova”, „Komsomolskaia Pravda v Moldove”. Deoarece
aceste ediţii sunt ruseşti, ele nu sunt supuse dublei taxe
vamale pentru Transnistria, iar cota de difuzare a acestor
ziare este destul de mare pe acest teritoriu.
Statistica face dovada că din 100% de abonaţi pentru prima
jumătate a anului 2008, 20% (adică a cincea parte) le constituie abonaţii la ediţiile din Republica Moldova (cu excepţia
ziarelor care au subredacţii teritoriale moldoveneşti, care
ocupă, în funcţie de perioada de abonare, de la 30% până la
40% din segmentul de vânzare şi abonare).
Aşadar, este clar că difuzarea producţiei poligrafice de pe
malul drept pe malul stâng este îngreunată de taxele vamale.
Dar să vedem dacă putem procura ediţii periodice din
Transnistria pe teritoriul Republicii Moldova din partea
dreaptă a Nistrului. „Da!” – i s-a răspuns scurt la reprezentanţa „Moldpresa” reprezentantului uneia din companiile
care se ocupă de difuzarea ziarelor şi revistelor. La vânzări
cu amănuntul ediţiile transnistrene nu apar1 (ele lipseau
şi în perioada sovietică – n. red.), însă pot fi citite prin
intermediul reţelei de abonament. Preţul pentru abonaţi
se formează ţinându-se cont de preţul fixat pentru ediţie
de către producător, suma care acoperă cheltuielile pentru
serviciile „Poştei Transnistriei” pentru asigurarea transportării pe teritoriul din dreapta Nistrului şi preţul tarifar cerut
1 Ca

şi alte ziarele raionale şi orăşeneşti, ziarele tranistrene
lipseau şi în perioada sovietică – n. red.
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de „Moldpresa”.
Observăm aceleaşi complicaţii de o parte şi de alta în domeniul schimbului de informaţii prin intermediul ediţiilor
periodice atât pentru populaţia de pe malul stâng, cât şi
pentru cea de pe malul drept.
În privinţa transmisiunilor radiofonice şi televizate raporturile sunt şi mai dificile. În Transnistria este larg dezvoltată
reţeaua televiziunii prin cablu, în ale cărei servicii la pachet
nu sunt incluse şi canalele de difuzare din partea dreaptă.
De asemenea, pe teritoriul Republicii Moldova din partea
dreaptă a Nistrului nu sunt transmise posturile transnistrene. Singura „fereastră” deschisă pentru ambele maluri
sunt mass-media electronice. Însă nu toţi cetăţenii transnistreni au acces la acest gen de transmisiune din cauza
preţurilor înalte, în raport cu veniturile medii ale populaţiei,
ale computerelor şi serviciilor de conectare la Internet. În
localităţile rurale obţinerea informaţiilor prin intermediul
mijloacelor de informare în masă este foarte redusă.
Sondajul de opinie publică executat de către persoane
independente printre populaţia din Transnistria a indicat
că persoanele cu vârsta între 18 şi 22 de ani, pentru a afla
cum trăiesc cetăţenii de pe restul teritoriului Republicii
Moldova, nu urmăresc ediţiile periodice. Ele recurg la
serviciile surselor electronice. Tineretul în vârstă de 22 – 30
de ani şi-ar dori să găsească în vitrinele chioşcurilor, care
comercializează ediţii periodice, reviste „luxoase” editate
astăzi la Chişinău. Populaţia de 30 – 40 de ani, care îşi mai
aduce aminte de abonările în masă ce se făceau odinioară la
ziare şi reviste, este gata să dea prioritate ediţiilor periodice moldoveneşti de orientare social-economică, în care
tematica politică ar fi prezentă într-o proporţie foarte mică.
Persoanele din generaţia mai în vârstă nu au necesitatea
de a se abona la ediţiile periodice de pe malul drept. Pe
parcursul ultimilor ani, ele procură ziarele în care sunt tipărite programele săptămânale ale posturilor de televiziune.
Pentru aceste persoane rolul hotărâtor îl are preţul ziarelor.
Nicoletta Petrova
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Imaginea femeii în presă
(revistele „Punkt”, „VIP Magazin”, „Aquarelle”)
Deşi au apărut şi în Republica Moldova unele studii în
domeniul genului: Barometru de Gen, Imaginea femeii şi
a bărbatului în presa scrisă, Participarea femeilor în viaţa
publică şi politică: provocări şi impedimente, Şanse egale în
procesul electoral ş.a., despre imaginea femeii în special în
reviste nu s-a scris.
Masss-media naţionale, mai ales ziarele, adesea apelează
la imaginea femeii pe care-o plasează în publicitate pentru
a promova un anumit produs comercial, îndeosebi, vestimentaţie, cosmetică, obiecte de uz casnic. Imaginea femeii
devine un fel de „bonus” la Integrame, programe televizate,
iar caricatura unei femei poate să însoţească epigrame,
istorioare hazlii sau să „onoreze” coperta unei reviste, cum
a fost în cazul publicaţiei „Chipăruş” nr. 1, 2007, serie nouă.
Imaginea femeii, fie că e preluată din internet, fie că reprezintă o vedetă sau un top-model, e folosită ca o picanterie,
ca să nu spunem mai mult, fără să se ţină seama de oarecare
rigori, cel puţin etice, deşi legislaţia naţională, ne referim,
în primul rând, la Legea cu privire la asigurarea egalităţii de
şanse între femei şi bărbaţi, adoptată în 2006, care în cap. II,
art. 8, recomandă: „Mass-media contribuie la promovarea
principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în societate prin
elaborarea de programe şi materiale de depăşire a stereotipurilor gender”. Şi dacă mass-media nu contribuie şi nu
elaborează programe (sic!) care să depăşească stereotipurile
de gen?
Publicaţia „Săptămîna”, de exemplu, foloseşte imaginea
femeii în publicitate: programe televizate, integrame, pagini
de distracţie sau în materiale de tipul: Sfaturi pentru gospodina casei (de ce nu şi pentru gospodarul casei?), Şcoala
femeilor (de ce nu şi a bărbaţilor?) şi altele.
Pe de altă parte, presa naţională de mare tiraj înregistrează
un deficit de imagine a femeii la nivelul politic, economic,
public etc. Femeia, în paginile presei naţionale, este prezentată în cele mai dese cazuri ca o victimă, ca o fiinţă neputincioasă în raport cu bărbatul care este puternic, plin de
sine. Bărbatul este cel care conduce, bărbatul se afirmă în
politică, în afaceri, în finanţe, iar femeia este, în fond, o
„jucărie”, un obiect de consum. Se „înviorează” doar când
e vorba de tema socială, în special, de educaţie. Anume
în acest domeniu sunt antrenate cele mai multe femei. Şi
desigur, când se scrie despre violenţa în familie sau traficul
de fiinţe umane, capitole la care femeia moldoveană deţine
un număr record.
Piaţa mediatică ne propune în ultimi ani şi câteva reviste

„glamorous” care, în primul rând, epatează prin imaginea
femeii afişată pe copertă. E vorba de revistele „Punkt”, „VIP
Magazin”, „Aquarelle”. Străzile Chişinăului sunt împânzite
de afişe publicitare care reflectă coperta şi care, de regulă,
prezintă o femeie (sau mai multe) foarte sexy. Imaginea
femeii de pe copertă, dar şi textul, uneori destul de deşănţat
(„În pat cu…” etc.), sunt, probabil, o „momeală” pentru
eventualii cititori. Întrebarea e: de ce anume femeia, mai
exact corpul ei, devine cartea de vizită a acestor reviste? În
rare cazuri, coperta afişează şi câte un bărbat, doar că acest
bărbat are o ţinută decentă şi e plin de sine. De ce bărbatul
este tratat diferit în raport cu femeia? La aceste şi alte
întrebări vom căuta să răspundem în studiul de faţă, pentru
a contribui la depăşirea şi redresarea acestei situaţii jenante
care contravine atât legislaţiei naţionale, cât şi celei internaţionale, inclusiv Convenţiei CEDAW şi altor convenţii
internaţionale în domeniul drepturilor omului, ratificate
de Republica Moldova la începutul anilor ’90 din secolul
trecut.
Publicaţia cu un număr imens de publicitate stradală este
revista pentru femei „Aquarelle” (fondatoare Angela
Sîrbu, redactoră-şefă Angela Sîrbu). Apare din 2003. Are o
periodicitate lunară cu un tiraj între 4000 şi 5000 de exemplare, cu abonaţi în Rusia, Ucraina şi, desigur, Republica
Moldova. Volumul – 160 de pagini, color, site pe internet.
Revista se vinde în chioşcuri, magazine, dar poate fi găsită şi
în bibliotecile din Chişinău. Materialele sunt scrise în limba
rusă. Există şi o Agenţie de publicitate Aquarelle, care face
parte din aceeaşi structură comercială, promovând intens
imaginea revistei prin intermediul panourilor publicitare.
Echipa revistei e alcătuită din 34 de persoane, 27 femei în
2007 şi, respectiv, 22 în 2008, 7 bărbaţi în 2007, 12 în 2008.
În 2007, echipa de jurnalişti era alcătuită în exclusivitate
din femei (14), în 2008, numărul s-a micşorat până la 12,
dar a fost completată cu 4 bărbaţi jurnalişti. S-a completat
cu o unitate, bărbat, echipa de brand-manager, alături de o
femeie.
Editorialul din nr. 1 2007 Angela Sîrbu îl intitulează
„Крутые парни”, cum ar fi „Băieţi de succes”. Titlul se
datorează „proiectului special” al acestui număr: „20 cei
mai sexy bărbaţi din Chişinău”. Editorialul din nr. 1 2008,
intitulat „La Mulţi Ani!”, se referă, la fel, la oamenii care
„au obţinut succese deosebite în anul 2007 şi într-adevăr
au devenit eroii anului”. Aceştia sunt un om politic, un
businessman, un arhitect, un jurnalist, un sportiv, în total, 9
persoane (7 bărbaţi şi 2 femei), aleşi de cititorii revistei care
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au votat candidatura preferată, propusă (de cine?) în numerele din noiembrie şi decembrie 2007. Au fost desenate mult
mai puţine femei, decât bărbaţi. Şi asta în timp ce revista
declară pe copertă, sus şi tare, că este „первый женский
журнал Moлдовы”, adică prima revistă pentru femei din
Moldova!
Despre Proiectul special „Oamenii anului 2007” aflăm chiar
de pe copertă. Sub titlu, cu caractere mai mici, citim următoarea frază: Страна, узнай своих героев! Adică, revista ne
propune să-i cunoaştem pe eroii ţării. O declaraţie ambiţioasă.
Aşadar, ce-şi doresc aceşti eroi? Unul dintre ei, Mihai
Eremciuc, arhitectul principal al Arhiconu Grup, îşi doreşte
să construiască un cuptor-lejancă, un cămin şi un beci ca
„oaspeţii mei să poată bea un vin bun şi să se încălzească la
foc”. Atât. Poate, dacă-şi dorea să facă ceva la nivel de ţară,
îşi avea rostul enunţul de pe copertă: Страна, узнай своих
героев! Un alt „erou”, jurnalista Elena Pahomova, autoarea
emisiunii „Stop-cadru” a canalului de televiziune TV7,
îşi doreşte „să se plimbe pe o poiană, iar de sub tălpi să se
înalţe nori de fluturi”. Un cadru poetic, dar ce are comun cu
„eroii ţării”? Doar dacă nu am înţeles prea bine umorul…
În timp ce coperta revistei trezeşte uneori mari semne
de întrebare prin imaginea sexistă a femeii şi prin titlurile de-a dreptul şocante („În pat cu Serioga… pentru 1
mln de dolari” sau „În pat cu Anfisa Cehov”, „Sex-slang”,
„Sex-fetiş” ş.a.) care ni se par vulgare şi resping cititorii
(din discuţiile avute în preajma panourilor), conţinutul
materialelor, în majoritatea lor, este cât se poate de serios.
Autoarele recurg foarte rar la un limbaj ieftin, de stradă,
şi nu folosesc expresii sau cuvinte „tari” (cum poate să-şi
permită, de exemplu, „Săptămîna”, în special, redactorul-şef, Viorel Mihail). Cu excepţia unor imagini provocatoare: reclama unui produs cosmetic, vestimentar pentru
femei şi cu femei sau a unor automobile lângă care-şi
„demonstrează” farmecele fetiţe tinere şi ademenitoare,
putem afirma că „Aquarelle” este o revistă făcută cu grijă şi
delicateţe pentru publicul căruia îi este destinată, chiar dacă
uneori limbajul multor materiale poartă o conotaţie erotică,
un îndemn ascuns spre o viaţă plină de plăceri şi senzualitate, doar că nu este vulgar ca la piaţă, ci mult mai fin şi mai
elevat.
Bănuim că cititorii activi ai acestei reviste sunt oameni cu o
bună asigurare materială, femei şi bărbaţi de afaceri, actori,
regizori, persoane vestite, inclusiv politice, cum s-ar spune,
crema societăţii moldave. Tot ei, crema şi elita ţării, apar
în paginile revistei, despre ei se scrie, lor li se iau interviuri,
lor li se dau sfaturi ce să mănânce, ce sport să practice, cum
să se îmbrace, cum să-şi amenajeze casa, baia, bucătăria, ce
covoare să procure, ce veselă etc.
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Conţinutul revistei „Aquarelle” e alcătuit din rubrici
permanente: Cuvântul redactorului, Beaumonde, Personaje,
Carieră, Modă, Facultatea de frumuseţe şi sănătate, Şcoala
mamei, Viaţa personală, Auto, Decor, La bucătărie, Moştenire, Evenimente, Distracţii. Imaginea femeilor ocupă un loc
important (alături de cea a bărbaţilor), dar nu este majoritară. Din cele peste 500 de imagini publicate în februarie
2007, 186 reprezintă imaginea femeilor în diverse ipostaze:
model (erotică, senzuală) – 40 imagini, în activitate – 140,
94 prezintă imaginea bărbaţilor (la costum şi cravată, taţi,
soţi, în activitate etc.), 62 – imagini mixte (bărbaţi şi femei).
Cele mai multe (peste 200) imagini sunt neutre: vestimentaţie, încălţăminte, cosmetică, mobilier, obiecte de uz
casnic, fructe, legume etc.
În revistă sunt inserate materiale de cele mai diverse genuri
şi tematică din care nu lipseşte femeia de azi – cu preocupările ei, cu viaţa ei, cu sentimentele ei, cu bucuriile şi grijile
ei. Care sunt ele? Iată un titlu, Shoping: 9 cele mai actuale
obiecte ale acestei luni (nr.1/2008). Acestea sunt: Cămaşă,
Naf-Naf, 847 lei, geantă, Miss Sixty, 1759 lei, Pantaloni cu
talie ridicată, Balizza, 4100 lei, Vestă de blană, Naf-Naf,
1386 lei ş.a. Pentru ca o femeie să-şi procure aceste obiecte
„actuale”, atât de necesare pentru luna ianuarie, ar trebui să
cheltuiască 15.562 lei. Şi atunci care ar trebui să fie salariul
acestei femei? Şi câte femei pot să-şi permită acest lux doar
într-o lună?
Un titlu des întâlnit în paginile revistei „Aquarelle” este: „O
zi cu…”, din care aflăm cum îşi petrece ziua o celebritate,
o actriţă sau o cântăreaţă, o contabilă de la o firmă renumită. Uneori cititorilor li se prezintă în genul reportajului
fotografic o zi din viaţa unei fete. De exemplu, în nr. 2/2007,
pag. 41, citim despre Inna, nu ştim cine este şi ce face,
important pare să fie altceva: în ce e îmbrăcată, ce încălţăminte poartă şi cât costă. Rochia, toy g, de exemplu, costă
4299,00 lei, sandaletele Pollini – 307 euro, cureaua, Pinko –
1000,00 lei, iar gentuţa, toy g – 679 lei. Imaginea dezinvoltă
a fetei este, desigur, sexy. Pagina precedentă poartă rubrica
Moda în stilul Aquarelle şi prezintă un text intitulat „Peştişorul de aur”. Impresionantă este colecţia vestimentară, de
bijuterii şi cosmetică din această pagină, nemaivorbind de
preţurile destul de „piperate”, dar nu este lipsit de interes
nici textul. „Ce-ai putea să-i dăruieşti alesului inimii în ziua
tuturor îndrăgostiţilor? – întreabă autorul sau autoarea
acestor rânduri nesemnate. – Desigur, pe tine însăţi, cea
iubită! Îmbrăcată în ceva nou, frumos, sexual. Iar pantofiorii eleganţi şi accesoriile vor completa tabloul. Ce poate fi
mai bun decât o fată în rochie romantică sau fustiţă scurtă?
Tu eşti cel mai frumos dar din viaţa lui! Tu eşti peştişorul
de aur pe care l-a prins în furtunoasa mare a cotidianului.
Şi în această seară tu îi vei îndeplini trei dorinţe”. Ah, ce
romantic, naiv şi… nevinovat! Ce-ar trebui să facă fetele
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tinere, gen Inna, pentru a deveni „peştişorul de aur”?
Credem că nu este greu de ghicit.
Există o legătură intrinsecă dintre imaginile cu femei sexy
din revistă şi afişele publicitare stradale, promovate de
Agenţia de publicitate „Aquarelle”. Practic, sunt aceleaşi.
Dacă nu citeşti revista, fii sigur că reclama prezentată pe
străzi o vei găsi şi în revistă, adică, aceleaşi femei suave
care-şi dezgolesc, ca din întâmplare, diverse părţi ale
corpului sau au priviri languroase, provocatoare, ademenitoare, indiferent de obiectul sau produsul promovat. Nici
nu înţelegi dacă mai contează aspiratorul, fotoliul, parfumul
sau rochia de pe panou/imagine, căci în prim-plan apare
imaginea sexistă a femeii. Cui i se face reclamă: produsului
sau femeii?
Numărul 3/2007 ne propune să facem cunoştinţă cu „20
cele mai cunoscute, mai stilate şi mai sexuale femei din
Chişinău” (de ce nu din Moldova?). După ce criterii au
fost selectate femeile, ca de altfel şi bărbaţii (nr. 2/2007,
„20 cei mai cunoscuţi, cei mai stilaţi şi mai sexuali bărbaţi
din Chişinău”), e greu de spus. Bărbaţii au fost întrebaţi ce
restaurant frecventează, ce maşină preferă, care le e stilul
de vestimentaţie, parfumul, sportul pe care-l practică şi
ceasul de mână preferat. Femeile au răspuns cam la aceleaşi
întrebări: stilul, parfumul, salonul de frumuseţe pe care-l
frecventează, restaurantul pe care-l preferă, maşina, florile
şi oraşul îndrăgit. Nici unii, nici alţii nu au fost întrebaţi la
ce teatru merg, ce cărţi citesc şi dacă au participat la vreun
act de caritate în viaţa lor sau sunt ctitori de biserici, alte
lăcaşe de cult.
O mare grijă manifestă revista şi pentru copii, pentru viaţa
lor, pentru educaţia lor, se dau sfaturi, ce site-uri e bine
să acceseze (nr. 1/2008). În nr. 6/2007 a fost publicat un
material: Micul univers – camera copiilor cu imagini ale
mobilierului şi preţul lor (fotoliu – 200 euro, pătuţ – 473
euro, pătuţ Winny Pooh – 8930 lei). Nu este singurul
material de acest gen, fiindcă revista scrie cu regularitate pe
această temă, doar că nu toţi copiii se bucură – hai să nu fim
ipocriţi – de aceste bunuri care le revin privilegiaţilor. Deci,
din start apare o divizare în categorii: copiii noştri şi restul.
E regretabil, desigur.
De menţionat că 99% din materiale sunt despre locuitorii
acestei ţări: femei şi bărbaţi. Doar un procent infim despre
staruri de peste hotare – cântăreţi, artişti. Este o calitate a
revistei „Aquarelle”. Deşi, pe de altă parte, nu aflăm mai
nimic despre promotorii economiei naţionale, despre cei/
cele care cresc pâinea cea de toate zilele (ah, iar aceşti
ţărani/ţărance!).
Revista se orientează mai mult spre oamenii întreprinzători
care „aduc Europa” în Moldova şi promovează intens stilul
european de viaţă în preocupările unei anumite categorii de
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locuitori ai ţării, precum şi a reprezentanţilor-localnici ai
diferitor companii de peste hotare, ai celor care-şi investesc
banii în saloane de frumuseţe, baruri, restaurante, magazine
etc.
O altă publicaţie care-şi „vinde” imaginea (pagina 1 a
copertei) în publicitatea stradală, deşi în proporţie mult mai
mică, este revista „VIP Magazin”, revista oamenilor celebri.
Revista apare din 2002, volumul este diferit. Redactor-şef
– Sergiu Gavriliţă, director – Rodica Ciorănică. Echipa era
alcătuită în 2007 din 15 persoane: 8 femei, 7 bărbaţi. În
2008, s-a redus cu 3 persoane, respectiv, 7 femei, 5 bărbaţi.
Revista poate fi cumpărată în chioşcuri şi poate fi citită în
bibliotecile din Chişinău.
Coperta revistei promovează femei celebre, care, fără
excepţie, sunt sexy, aproape goale sau semiîmbrăcate:
Jasmina şi Irina Bivol, Margareta Pântea şi Doriana Zubcu,
Diana Stratulat ş.a. Revista scoate în evidenţă şi cupluri
celebre sau bărbaţi celebri, de exemplu, familia Dolgan
– Lidia, Mihai şi Radu, Bruno Duthoit, manager general,
Compania „Orange”, Victor şi Vera Miculeţ (tatăl şi
fiica) etc.
Fiecare număr al revistei „VIP Magazin” are o temă-cheie
în jurul căreia se „rotesc” celelalte materiale. De exemplu,
nr. 1/2007 are ca tema dragostea: Despre dragoste şi singurătate sau ce-şi doresc femeile. Bărbaţi şi femei îşi dau cu
părerea despre sentimentul etern – dragostea. Cine sunt ei?
Stela Verebceanu, designer, Vasile Botnaru, Europa Liberă,
Tatiana Ţibuleac, jurnalistă. Fiecare cu dragostea lui: Igor
Boţan este îndrăgostit de politică, Sergiu Diaconu – de
publicistică, iar Cornel Chiriac este îndrăgostit de design.
Urmează apoi „Cum se iubeşte „pe moldoveneşte”. Ghid
de întrebuinţare. Aflăm şi părerea unui psihanalist despre
dragoste, precum şi a unui sexopatolog. Apoi continuă
cu „10 feluri de a iubi” ,”10 cupluri celebre”. După care
„Oameni mari cunoscuţi de Gheorghe Urschi” care scrie
despre cuplul Dumitru Caraciobanu&Ecaterina Malcoci,
apoi „20 cărţi de dragoste”. Nimic vulgar sau şocant ca
limbaj în aceste şi alte materiale.
Ca şi în revista „Aquarelle”, şi aici se scrie şi se ilustrează
noile produse cosmetice, vestimentaţia de lux, automobilele. Revista are rubrici stabile, cum este „Zona de elită”. În
nr. 5/2007, citim că „Businessmenii moldoveni aleg BMW”
şi că „24/24 cu gândul la BMW”. Tot de aici am aflat că
BMW-ul german a devenit un fel de marcă naţională în
lumea afacerilor din Moldova. Într-adevăr, e o zonă de elită
în care „accesul” îl au doar cei „tari”. Asta e!
Revista este bogat ilustrată şi nu doar cu imagini cu femei.
De exemplu, nr. 11/2007 (pe copertă Diana Stratulat,
parfum de femeie) publică peste 200 de imagini, din ele
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33 promovează imaginea sexistă a femeii. Majoritatea
reprezintă reclama unor produse vestimentare, parfumuri
sau cosmetică pentru femei, o parte din ele – bărbaţi cu
un aspect fizic plăcut şi cât se poate de decent îmbrăcaţi
şi, desigur, accesorii pentru bărbaţi, ceasuri de mână, de
exemplu.
O rubrică permanentă a revistei este Dezgolite frumos.
Vedem femei „cu nume” – Ludmila Gheorghiţă, Doina
Sulac, Lina, Alexa ş.a. în cele mai „picante” poze. Ca să
nu se considere că femeile sunt „discriminate”, nr. 9/2007
promovează rubrica „Dezgoliţi frumos”. Chiar aşa s-a scris
şi în revistă, „ca să nu existe discriminare, ne-am gândit să-i
dezgolim şi pe bărbaţi”. Dar… tot femeile rămân a fi „cele
mai dezgolite”, fiindcă „bărbaţi dezgoliţi” apar foarte rar.
„VIP Magazin” publică interviuri cu femei din lumea
afacerilor, femei de succes, cântăreţe, actriţe, scrie despre
cupluri, despre bărbaţi celebri, bărbaţi care au reuşit în
viaţă, dar şi despre femei care au reuşit în viaţă. Citim şi
vedem imaginea femeilor care se parfumează cu parfumuri
dintre cele mai scumpe, pentru care a merge la Londra „e la
fel ca pentru noi la Casa Presei” (nr. 3/2007).
Aceste femei, şi aici, şi în „Aquarelle”, promovează mărfuri
şi produse din străinătate. Nimic naţional! Deşi se ştie că se
încearcă şi introducerea pe piaţă, de exemplu, a cosmeticii
create în baza reţetelor propuse de savanţii noştri. Presa
noastră „glamuroasă” însă tace mâlc şi nu scrie un rând
despre eforturile inventatorilor noştri, nemaivorbind ca să
le publice imaginea pe copertă sau să scrie despre succesele,
fie şi modeste, ale oamenilor care se străduiesc să dezvolte
producţia autohtonă. Citim în nr. 3/2007 despre Stela Toderaşcu, marketing manager „Avon cosmetics în Moldova”,
care „face shoping numai la Paris, acolo îşi cizelează
accentul şi acolo află neologisme pe care profesorii noştri
nici nu le-au visat”. Există mult cinism în această afirmaţie!
Pe de altă parte, în numărul 3/2007 citim un editorial
semnat de Rodica Ciorănică, „Nu neapărat despre femei”,
din care aflăm următoarele: „Un lucru care ne bucură
este că am reuşit să fim deschişi pentru toată lumea – mai
ales pentru personajele împărţite pe criterii politice”. O
adevărată victorie este considerat faptul că „Oleg Voronin,
fiul preşedintelui Voronin, apare pe copertă şi acordă un
interviu de excepţie revistei noastre”. Într-adevăr, în paginile revistei „îşi dau întâlnire” liderii tuturor grupărilor şi
partidelor politice. Mai puţin sau chiar deloc le este oferită
această şansă şi femeilor care activează în politică.
Tradiţională pentru „VIP Magazin” a devenit ediţia anuală
cu „50 cei mai influenţi moldoveni ai anului”. De ce nu şi
moldovence? Doar se întâmplă ca printre cei 50 de bărbaţi
să se „rătăcească” şi una-două femei: Zinaida Greceanâi, de
exemplu, sau Natalia Vrabie.
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Impresionează numărul din octombrie 2007, prin tema
abordată: Chişinău – ieri, azi, mâine. Dar imaginile,
inclusiv din istoria oraşului, ne vorbesc preponderent
despre bărbaţi, 24 la număr, cu excepţia Mariei Cebotari,
Paulinei Zavtoni şi a Georgetei Voinovan care s-au născut
la Chişinău. Chiar şi în fotografiile de arhivă ale oraşului,
10 la număr, sunt prezenţi, în grup, mult mai mulţi bărbaţi,
femeile fiind încadrate în fotografiile mixte, 5 la număr.
Surprinde că şi Chişinăul de mâine este gândit tot de
bărbaţi (9 imagini). Unde-i cealaltă jumătate a populaţiei?
Vrem, nu vrem, dar ajungem la concluzia că este o abordate
unilaterală a temei femeii în viaţa unui oraş! Dacă e să ne
referim la acelaşi număr din octombrie 2007, din numărul
total de fotografii, 425, 125 promovează imaginea femeii,
107 – imaginea bărbatului. Dar niciuna din imaginile care
reprezintă bărbatul nu îl pune într-o lumină sexistă, aşa
cum se procedează cu femeia. Din cele 125 de imagini, 23
sunt sexiste, ceea ce înseamnă o atitudine oarecum incorectă în raport cu imaginea bărbatului. Şi aici n-am pus la
socoteală imaginile senzuale ale femeilor, o atitudine sexistă
este şi plasarea, între paginile 57-58, a unei reclame pentru
„o maşină de spălat de încredere de la Samsung”, în care au
fost „băgate” o femeie şi o fetiţă, care zâmbesc de fericire!
De parcă pe bărbaţi spălatul rufelor nu-i priveşte deloc!
Trebuie să credem că e un „drept” rezervat doar femeilor!
Revista care completează ceea ce nu se găseşte în antecedentele publicaţii – teme sociale, teme care „dezgolesc” nu doar
corpul feminin sau masculin, ci şi anumite probleme ale
vieţii unui popor care parcurge drumul chinuitor până la
lacrimi – drumul tranziţiei – este revista „Punkt”, o revistă
mai nouă pe piaţa media din republică şi, deşi „păcătuieşte”
şi ea afişând imagini cu femei sexy (nr. 1/2006, decembrie/
ianuarie/2007 ş.a.), este deschisă pentru comunicarea cu
un public mai larg, de dincolo de „zona de elită”. Spre
deosebire de celelalte două reviste, „Punkt” face mai puţină
reclamă vestimentaţiei, încălţămintei şi altor accesorii de
lux din garderoba feminină şi, deci, apar mai puţine imagini
cu caracter sexist. De exemplu, nr. 4/2007 publică 175
imagini, din ele doar 4 poartă o semnificaţie sexistă. În alt
număr, 3, acelaşi an, din 196 imagini, doar în 5 iese în primplan sexismul, adică imaginea unei femei (aici, şi a unui
bărbat), fie gol/goală/semigoală, fie senzuală. Ceea ce nu
înseamnă că revista nu acordă spaţiu temei femeilor, începând de la frumuseţe, snobism, proiect special „Zece femei”
etc., teme bogat ilustrate şi cu imagini de bărbaţi, predominantă fiind totuşi femeia (ianuarie, februarie, aprilie 2006,
decembrie – ianuarie, februarie 2007 ş.a.).
„Punkt” abordează şi politicul, dar o face într-un mod
spiritual, nepretenţios, uneori şăgalnic, ilustrând materialele cu imagini în care, desigur, predomină bărbaţii. În nr.
1/2006, p.3 – 5, este inserat materialul „S-au dus lupoaica
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şi primarul, venit-au zimbrul şi radarul”, iar ceva mai sus,
un mic ”anunţ”: „Evenimentul politic, cultural şi look-al
al anului 2005: schimbarea la faţă a opoziţiei”. Semnează
Vel Cronicar, avertizându-ne însă că „În 2005 s-au produs
multe şi de toate, dar evenimentele mai cu moţ sunt doar
cele consemnate de noi ca atare. Citiţi şi vă cruciţi”. Are haz
autorul sau autoarea! De fapt, mai toate materialele au acest
stil dezinvolt, glumeţ, chiar dacă abordează şi alte teme.
De exemplu, în nr. 5-6/2007 la rubrica Tema nedumerit
sunt publicate Notiţele de drum ale Nataliei Zatuşevschi „Ce
căutăm noi la Eurovision?”, material bogat ilustrat, scris
în „cunoştinţă de cauză”, cu un limbaj ce „musteşte” de
imagini ale unor stări trăite din plin („la Atena ne ascundeam sub drapel de ruşine”, „am reuşit, printr-un inuman
efort de voinţă, să nu ucidem însoţitoarea, dar nici să nu ne
aruncăm din tren” şi altele).
De cele mai multe ori revista are şi „tema numărului”, cum
sunt: „Frica”, „Moldoveni în căutarea fericirii”, „Frumuseţea”, „Snobismul”, „Noile tabuuri”, „Monştrii din noi”
ş.a., teme neîntâlnite în alte publicaţii, la „dezbaterea” cărora
participă, în egală măsură, bărbaţi şi femei, autori şi autoare.
Şi încă un detaliu vizavi de „Punkt”. În timp ce celelalte
reviste „glamuroase” vorbesc cu cea mai mare seriozitate
de modă, stiluri de vestimentaţie, de machiajul femeilor,
„Punkt” consideră că e „trendy” să vii cu propriul punct de
vedere, dar şi cu propriile comentarii, foarte spirituale, şi
să nu iei în serios vestimentaţia „la modă” care ajunge în
Jumbo sau Sun-City, centrele comerciale cele mai frecventate de elita moldoveană. Mai pe de-a dreptul, „Punkt” îşi
bate joc de snobii (de ce nu şi de snoabele, cu atât mai mult
cu cât materialele sunt ilustrate cu imagini, unele foarte
haioase, ale femeilor?) care vor să fie cu tot dinadinsul
în pas cu moda sau chiar cu jumătate de pas înainte. O
adevărată „găselniţă” este pag. 34 din nr. 2/2007, un fel de
reclamă „Pentru toate anotimpurile” a „vestitelor” genţi
moldoveneşti în carouri, cunoscute în toată Europa, mai
ales pentru volumul şi trăinicia lor. Acestea, „acum şi în
toate boutique-rile Pieţei Centrale”, sunt „luxul pe care
ţi-l poţi permite”. În imagini – femei superbe, frumoase şi
graţioase, una chiar cocoţată în spatele unui bărbat, care
duc cu eleganţă aceste faimoase genţi, un fel de mascotă a
Republicii Moldova.
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Exemple de acest fel pot fi aduse încă multe. Remarcăm
eleganţa, felul sincer în care sunt „dezlânate” temele
propuse: fără răutate, dar cu mult bun-simţ, fără sexism,
dar cu dragoste pentru cititor. Aceste materiale înnobilează
caracterul publicaţiei „Punkt” şi-i dau un farmec aparte.
În fruntea revistei se află o femeie, Angela Braşoveanu,
care este director (corect, din punctul de vedete al limbajului de gen, directoare), redactor-şef e Vsevolod Cionei.
În echipă, în 2006, erau 15 persoane, 9 femei, 6 bărbaţi, în
2007 – 19 persoane, 12 femei şi 7 bărbaţi. Din când în când,
vedem imaginea copertei în panourile publicitare stradale.
Cu regret, nu poate fi găsită în bibliotecile din oraş, dar se
vinde în chioşcuri.
Câteva concluzii. Constatăm că tematica socială sau
durerile unei societăţi bolnave, cum este societatea noastră,
lipseşte în revistele „Aquarelle” şi „VIP Magazin”, într-o
anumită măsură ea este prezentă în revista „Punkt”. Toate
cele trei reviste promovează imaginea femeii, mai exact,
a femeii cu „nume”, a femeii celebre sau care este prezentată ca atare. În special, revista „Aquarelle” promovează
imaginea unor femei necunoscute sau mai puţin cunoscute
în Republica Moldova, dar care, din punctul de vedere al
revistei, se fac remarcabile fie la locul de muncă, fie sunt la
un început de cale promiţător. La capitolul „Celebrităţi”,
publicaţiile trecute de noi în revistă se conduc de aceeaşi
reţetă. Cele trei reviste promovează imaginea femeii văzută
de femei, dar raportată la perceperea bărbaţilor, odată ce
prevalează, mai ales pe copertă, dar şi în interior, elementul
sexist. Dacă nu eşti VIP, nu ai şansa să apari nu doar pe
coperta acestor reviste, ci nici în interiorul lor. „Neinteresante” pentru acest tip de media sunt profesoarele,
femeile de ştiinţă, pensionarele, mamele cu mulţi copii,
cusătoresele, educatoarele, asistentele medicale, bibliotecarele, studentele, ziaristele, cu atât mai puţin o meşteriţă
populară sau o crescătoare de varză şi cartofi! Or, situaţia
ar putea fi schimbată dacă spectrul ar deveni mult mai larg,
adică revistele ar promova nu doar imaginea unui anumit
tip de femeie, care să năucească, să tulbure, ci imaginea
femeii, dacă e să dăm crezare cântecului „Orice femeie e
frumoasă…”.
Larisa Ungureanu
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Presa tipărită românească:
între norma academică şi presiunea uzului
Cele 14 studii semnate de cunoscuţi
profesori de limba română de la facultăţi de jurnalism de la cele mai importante universităţi din România, inserate
în volumul coordonat de Ilie Brad şi
intitulat „Stil şi limbaj în mass-media
din România” apărut la Iaşi, la editura
”Polirom” în 2007, în seria „Media. Studii
şi eseuri”, reprezintă, în mare parte,
contribuţiile autorilor la un simpozion
desfăşurat sub acelaşi generic şi sub egida
Academiei Române în 2006, la Cluj.
După 1989 limbajul presei din România a
cunoscut un proces de „democratizare”,
adică modificare, cu efecte atât negative
cât şi pozitive, susţine coordonatorul
ediţiei, Ilie Brad. El o citează în „Prefaţă”
pe Rodica Zafiu, care menţionează că
există „limba ca fenomen social, spontan, care poate să
exprime orice, se modifică, e întotdeauna vie (şi în acelaşi
timp păstrează graiurile limbii române, printre care se
înscrie şi cel moldovenesc, notă A.L.), şi există instituţia
limbii de cultură: limba normată, limba supravegheată
academic” (p. 16). Doar în acest plan se poate vorbi de
perfecţionare (de exemplu, introducerea formelor niciun,
nicio, în conformitate cu dicţionarul ortografic, ortoepic şi
morfologic [DOOM] din 2005, notă A.L.) şi de „stricare”
(„în sensul că, la un moment dat, un anumit aspect normat
al limbii nu mai e respectat de uz”.)
Nicolae Felecan (Baia Mare), autorul studiului „Cuvînt
şi context în presa maramureşană”, referindu-se la rolul
jurnalistului pe traseul informaţional, îl citează pe cunoscutul profesor şi cercetător bucureştean Mihai Coman, care
scria că acesta (jurnalistul) ar trebui să fie „un pedagog care
educă publicul, un lider de opinie care formează judecăţile şi credinţele audienţei, un animator care mobilizează
şi solidarizează colectivităţile, un om de divertisment care
oferă clipe de relaxare şi evadare imaginară pentru mii de
oameni” (p. 110). N. Felecan consideră, pe drept cuvânt,
că „Aceste însuşiri vizează, desigur, şi modul de exprimare. Respectarea structurilor gramaticale şi a convenţiilor
ortografice şi ortoepice este o obligaţie a oricărui vorbitor
şi cu atât mai mult a unui ziarist, fiindcă limba este primul
semn de identitate a unui popor şi instrumentul esenţial al
culturii sale”.

Prezentul volum, care se adresează jurnaliştilor, studenţilor de la facultăţile de
profil, precum şi tuturor celor interesaţi,
îşi propune să elimine fractura dintre
mediul academic şi jurnaliştii care se abat
de la standardele adoptate. Dintre multiplele exemple preluate din presa tipărită
din România şi inserate în studiile intrate
în volum, cred că în prezenta recenzie
ar fi mai util să citez, pentru cititorii din
Republica Moldova, mai ales cazurile
de greşeli, cu toate că textele studiilor
abundă în exemple care ilustrează exprimarea corectă.
Chiar în studiul din debut, semnat de
M. Cvasnâi Cătănescu, consacrat titlului
jurnalistic, sunt prezentate exemple
de cultivare a vulgarităţii în expresii,
condamnate de autoare. Sunt semnalate însă şi cazuri de
nerespectare a eticii jurnalistice: „Practica citatului fabricat
«contrafăcut» consolidează o tehnică persuasivă (mai
degrabă manipulatorie, notă A.L.), curentă, care instituie
falsul argument de autoritate: «Ovidiu Pecican: ‘Da, sunt
feminist!’» (Evenimentul Zilei, 3 martie 2004, p. 7; fragmentul prezentat drept citat nu se regăseşte în textul-suport)” (p. 53). Într-un alt context, M. Cvasnîi Cătănescu
notează că „În general, graniţa dintre parodia reuşită sau
măcar acceptabilă a unui vers de referinţă într-o cultură
dată şi parodia ratată, grotescă, inutil vulgarizatoare, se
dovedeşte a fi foarte fragilă: «Unde eşti copilărie cu balega
ta cu tot?» (Cotidianul, 20 mai 2005, p. 24) este un exemplu
tipic de truc gazetăresc gratuit şi acultural, care degradează
relaţia dintre secvenţa parodiată (Aici versul eminescian,
Unde eşti copilărie cu pădurea ta cu tot?) şi cea parodiată”
(p. 59). Uneori jurnaliştii se inspiră în formularea titlului
din denumirea unei emisiuni TV, ceea ce poate conduce
la formule gen ”Gura bate fundul” (Cotidianul, 26 august
2005) (p. 63), ce are ca sursă emisiunea Viaţa bate filmul.
Pe de altă parte, autoarea observă că „este evidentă proliferarea titlurilor parodice, având ca nivel de referinţă secvenţe
de sursă biblică / religioasă; în principiu sacre şi imuabile,
ele sunt asimilate în limbajul publicistic în forme brutal
remaniate. Actualizarea şi alterarea modelului biblic, prin
substituţii lexicale / intruziuni ale unor termeni neologici
/ pozaici / preluaţi din alte limbaje şi domenii specializate
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constituie una din cele mai agresive forme de parodie publicistică «la modă»” (p. 64). De exemplu: „Cupa noastră cea
de toate zilele” (Pro Sport, 6 septembrie 2004, p. 4), „Alegeri
după chipul şi asemănarea PSD” (Cotidianul, 6 septembrie
2004, p. 1), „Schimbarea la ceafă a PSD” (Gândul, 2 iulie
2005, p. 4), „Iisus din tomberon” (Adevărul, 23 martie 2004,
p. 1, editorial despre controversata amplasare a Catedralei
Neamului) (p. 64).
Daiana Felecan (Baia Mare) a semnalat în studiul său
greşeli de semantică pe paginile presei: „Produsele cele mai
[subl. n.] preferate [un adjectiv care nu tolerează gradul de
comparaţie, fiind el însuşi un superlativ] în această perioadă
de către gospodine sunt...” (p. 103).
Ionel Funeriu (Arad) menţionează, la rândul său, că „supunerea la regulă nu e un moft, ci un imperativ al oricărei
civilizaţii autentice”; „Ortografia însăşi, unitară în toate
ţările Europei, la noi e în suferinţă, căci unii scriu cu â, alţii
cu î, unii scriu sunt, alţii sînt (am văzut şi sânt) şi lupta de
gherilă cu regula gramaticală (şi a bunului-simţ) continuă”
(p. 120). Autorul a încercat, cu succes, să demonstreze în
studiul său că „toate încălcările codului tipografic tradiţional se datorează în exclusivitate comodităţii, neglijenţei,
sau ignoranţei utilizatorilor, iar nu neputinţei programelor
de editare computerizată” (p. 121).
Cred că va fi utilă pentru cititorii din Republica Moldova
ierarhia ghilimelelor (adică, situaţia în care folosim ghilimelele în ghilimele), indicată de I. Funeriu: [„... «... ,...’...»...”]
(p. 123), de asemenea sugestia, din motive lesne de înţeles,
de a nu fi despărţite în silabe (la trecerea dintr-un rând în
altul) cuvinte precum: curcubeu, curtean, insulă, peninsulă,
corect, incorect, scrupulos, stipula, Curtici, Băcoi etc. (p.
131).
Teodor Hristea (Bucureşti) prezintă mai multe studii de caz
privind pleonasme – „exprimare (...) cu mai multe cuvinte
decât este necesar” (p. 144): „diurnă zilnică”, „mărinimie
sufletească”, „alcoolemie la sânge”, „durere nevralgică” (în
loc de nevralgie), „averse de ploaie” (corect: „ploi în averse”,
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„ploi sub formă de averse” sau „ploi cu caracter de averse”),
„potop diluvian” (se poate spune „ploi diluviene”), „fani
fanatici”, „surprize neaşteptate”, „întrecerile turneului”,
„a aduce un aport” (în loc de „a contribui”), „a-şi epila
părul”, „pedeapsă penală”, „urări de bine”, „ziar cotidian”,
„marea majoritate”, „panaceu universal”, „protagonist
principal”, „ceremonie solemnă” ş.a.. Autorul ne îndeamnă
să distingem pleonasmul – repetare a unor cuvinte diferite,
dar cu acelaşi sens (ori cu sens apropiat) – de tautologie,
care presupune repetarea aceluiaşi cuvânt ori grup lexical
(de exemplu: „Când iubeşte, iubeşte, şi când urăşte, urăşte”)
Un exemplu interesant de presiune reuşită exercitată de uz
asupra lingviştilor din Academia Română este prezentat
de G. Gruiţă (Cluj). Analizând evoluţia încetăţenirii în
limba română a substantivului mass-media, care este un
anglicism, autorul face trimitere la prezentările cuvântului în cele două DOOM: în DOOM-1 (1982) el apare ca
„substantiv neutru plural (media, „mijloace”= pluralul lui
medium)”; exemple de folosire: „un merit al mass-media”,
„mass-media clujene”, „mass-media s-au modernizat”. G.
Gruiţă subliniază că „Uzul a contrazis tot mai des această
normă”, iar în DOOM-2 (2005) a fost oficializat statutul de
substantiv feminin obişnuit, la singular: „un merit al massmediei”, „mass-media clujeană”, „mass-media s-a modernizat” (p. 141).
Referindu-se la imperativul stăpânirii corecte a sensului
cuvintelor, Dumitru Vlăduţ (Timişoara) îl citează pe
Erasmus: „lucrurile se cunosc mai ales prin cuvinte; cine
n-are sensul clar al limbii va fi în mod fatal miop, halucinant şi delirant în judecăţile sale asupra lucrurilor” (p. 195).
Mă alătur speranţei sale, ca exemplele prezentate – atât în
studiul său cât şi în întregul volum – „să fie un argument
că ar fi binevenită o sfială faţă de cuvânt” (p. 213). Sunt
convins că această pledoarie în egală măsură îi vizează şi –
sau cu atât mai mult – pe jurnaliştii din Republica Moldova.
Iată de ce lectura cărţii va contribui la creşterea lor profesională.
Aurelian Lavric
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“Statul ar trebui să facă diferenţă între businessul
din domeniul tele-radio şi alte tipuri de business”
Interviu cu Ludmila Topal, redactor-şef al studioului BAStv şi al postului de radio BASfm
Cât de rentabil e să faci business în domeniul radioteleviziunii locale?

Din ce mijloace se menţine televiziunea şi radioul
raional?

L.T.: Depinde de localitatea în care activezi. Aici totul se
leagă şi se întrepătrunde: dacă în oraş există o economie
bine dezvoltată, dacă majoritatea populaţiei este angajată
în câmpul muncii, dacă puterea locală susţine mijloacele
de informare în masă – în asemenea situaţii, probabil, e
rentabil.

L.T.: Asigurarea cu mijloace financiare a celor două
studiouri – de radio şi televiziune – este problema cea mai
complicată. După doi ani de la fondarea televiziunii prin
eter, am înţeles că speranţele noastre de a fi susţinuţi de
către conducerea de atunci se spulberau, publicitatea şi
mesajele de felicitare nu puteau acoperi toate cheltuielile,
de aceea am întemeiat televiziunea prin cablu, din
ale cărei venituri reuşim în cea mai mare măsură să
menţinem studioul. În plus, o susţinere substanţială
în privinţa echipamentului tehnic şi instruirii angajaţilor am avut-o prin intermediul diferitelor proiecte
obţinute de la mai multe fundaţii şi fonduri.
Cât de dezvoltată este piaţa de publicitate?
L.T.: La modul practic, în oraşul nostru o asemenea
piaţă aproape că nu există. Ne aduc ceva venit doar
subtitrele cu anunţuri private despre vânzări de case,
automobile etc.
Studiourile dumneavoastră de radio şi televiziune se menţin doar din reclama locală sau aveţi
contacte şi la nivel central, republican?
L.T.: La noi ajunge destul de rar publicitatea de la cei
mai importanţi furnizori de reclamă, care activează
în plan republican. Ei îşi difuzează reclama, de obicei,
prin intermediul canalelor centrale.

Ce v-a făcut să optaţi pentru o asemenea afacere? De la ce
aţi pornit?
L.T.: În cazul nostru, e vorba de o afacere de familie. Ideea
de a fonda la Basarabeasca un post de televiziune îi aparţine
soţului meu Vladimir Topal, care e şi directorul BAStv.
În acea perioadă eram angajată în învăţământ, profesia de
învăţătoare îmi plăcea, iar după felul meu de a fi, trebuie să
recunosc, mi-a venit greu să acceptat o asemenea aventură.
Însă soţul m-a convins că trebuie să mă ocup anume de
acest gen de business, cât încă „nişa” nu era ocupată de
nimeni. Pe atunci, aveam câte 26 de ani, nu dispuneam de
un capital iniţial, nu aveam nici experienţă în domeniu, însă
am riscat: am luat bani pe credit şi am pornit să explorăm
domeniul televiziunii. Au trecut exact zece ani de la data
primei noastre emisii. Între timp, am avut parte de multe
reuşite şi dezamăgiri, dar, oricum, n-am putea spune că
viaţa noastră a fost plicticoasă.

Există concurenţă în plan local în domeniul tele-radio?
Compania dumneavoastră caută să „capteze” telespectatorii şi radioascultătotii, să zicem, la orele de vârf,
propunându-le emisiuni mai interesante decât le propun
alte studiouri?
L.T.: În raionul Basarabeasca nu mai există alte posturi de
informare decât ale noastre. Adică, în altă parte nu mai
ai unde urmări sau asculta noutăţi din viaţa oraşului şi
a satelor din jur. În aceasta constă de fapt atuul nostru.
Însă pe calea undelor şi prin cablu sunt recepţionate o
mulţime de alte posturi şi noi facem totul ca să nu arătăm,
comparativ cu acestea, nişte profani în materie, de aceea ne
străduim să muncim la un nivel profesional cât mai înalt, ca
să nu tragem cu obrazul în faţa telespectatorilor şi radioascultătorilor. Sondajele confirmă că informaţia cu caracter
local este foarte importantă pentru populaţie, iată de ce
auditoriul nostru este destul de larg.

revist= analitic=

33

Experienţe
Apropo, câte ore de emisie pe zi au cele două studiouri ale
Dvs? Cât timp de emisie ocupă propriile emisiuni şi cât
ocupă retransmisiunile?
L.T.: Radio BASfm difuzează non-stop doar emisiuni
proprii cu buletine de ştiri, emisiuni tematice şi interactive
în două limbi cu o regularitate constantă. Studioul BAStv
deocamdată îşi poate permite difuzarea propriului program
numai două ore pe zi, în rest – retransmitem emisiunile
altui canal. O contribuţie importantă pentru mărirea
propriului timp de transmisie îşi aduce reţeaua regională a
studiourilor tele-radio, care a fost întemeiată acum doi ani
în baza unui proiect susţinut de Fondul Soros. În cadrul
acestui proiect facem permanent schimburi de programe de
ştiri şi emisiuni cu alte studiouri din R. Moldova.
Care sunt relaţiile dintre studiourile Dvs şi puterea
locală? Puteţi vorbi de colaborare, de confruntare sau de
un alt tip de relaţii?
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împotriva lor. Nu e corect să le fie înaintate aceleaşi cerinţe
mijloacelor de informare în masă centrale şi celor regionale,
deoarece condiţiile de activitate şi posibilităţile lor sunt
foarte diferite.
Ar trebui oare ca statul şi organele locale să micşoreze
povara fiscală a televiziunii şi radioului, bazându-se pe
specificul activităţii mijloacelor de informare electronice, sau trebuie să găsească alte modalităţi de susţinere a
acestora?
L.T.: Fireşte, trebuie să ţinem cont de specificul muncii
noastre. De exemplu, directorii studiourilor regionale de
multă vreme încearcă, însă fără succes, să abordeze la diferite niveluri problema scutirii de impozitul pe venit pentru
echipamentul tehnic importat, fiindcă acesta nu este adus
în interes comercial. Impozitul pe venit ar putea fi perceput
doar pentru veniturile obţinute în urma publicităţii. Cred că
aşa ar fi corect.

L.T.: Pe parcursul activităţii noastre de un deceniu în
domeniul mass-media s-au schimbat mai multe „promoţii”
de conducători locali. Din păcate, sau poate din fericire,
nimeni dintre aceşti conducători nu ne-a oferit o susţinere materială cât de cât importantă, fapt ce ne-a ajutat să
ne păstrăm independenţa. Totodată, am căutat să nu ne
confruntăm cu ei, preferând să obţinem din surse oficiale
informaţia necesară şi să o oferim telespectatorilor şi
radioascultătorilor operativ şi obiectiv. Odată cu venirea la
putere a noii conduceri a raionului am început să colaborăm mai strâns cu administraţia locală, însă acest lucru
nu ne împiedică să respectăm principiile de bază ale meseriei de jurnalist.

Ce ar trebui să se întâmple pentru ca businessul din
domeniul tele-radio să ajungă a fi rentabil?

Care ar trebui să fie rolul puterii locale şi al statului în
general în activitatea televiziunii? Statul trebuie să se
limiteze la eliberări de licenţe şi perfecţionarea bazei
legislative sau să aibă împuterniciri mult mai largi?

L.T.: Dacă soţul meu şi cu mine am fi pesimişti şi nu am
vedea niciun viitor pentru televiziune şi radio, ne-am fi
dezis demult de această muncă şi am fi avut cu totul alte
preocupări, poate că mult mai puţin plăcute, însă mult mai
profitabile. Desigur, noi sperăm ca mijloacele de informare
în masă să ajungă a fi mai puţin politizate, statul să devină
mult mai interesat în dotarea tehnică mai bună a acestora,
că va începe să se profesionalizeze politica de personal, iar
aşa ceva se va întâmpla atunci când jurnaliştii şi cameramanii vor fi salarizaţi la un nivel decent, şi nu numai în
studiourile de la Chişinău, ci şi la noi, în provincie. Sperăm
că năzuinţa R. Moldova de a deveni membru al Uniunii
Europene să dea un imbold democratizării televiziunii şi
radioului, căci astăzi nu te poţi considera ţară civilizată fără
mijloace de informare în masă independente şi nepărtinitoare.

L.T.: Eu consider că statul ar trebui să facă diferenţă între
businessul din domeniul tele-radio şi alte tipuri de business,
deoarece avem de a face, totuşi, cu un business specific,
care are o influenţă aparte asupra conştiinţei celor din jur.
Această activitate nici nu se poate numi business în adevăratul sens al acestui cuvânt, în special la nivel local, ci mai
curând e o muncă obştească depusă pentru buna informare
a populaţiei. Fireşte, activitatea în domeniul mass-media
reclamă maximă responsabilitate, de aceea atitudinea faţă
de eliberarea licenţelor trebuie să fie una principială, fapt
ce se referă mai ales la persoanele care abia încep să lucreze
în domeniu. Însă procedura obţinerii licenţelor de către
cei care deja au reuşit să se afirme ca buni profesionişti ar
trebui să fie simplificată, reducându-se la minimum toate
formalităţile. Cât priveşte legislaţia în vigoare, ea ar trebui
să-i ajute pe cei care profesează această muncă, dar să nu fie

L.T.: Businessul din tele-radio face parte dintr-o structură
separată de restul economiei. În toată lumea, mass-media se
menţine pe baza publicităţii. Iată de ce şi stabilitatea noastră
financiară depinde de posibilităţile de plată ale furnizorilor de reclamă. În plus, statul ar putea acorda anumite
subvenţii pentru dezvoltarea studiourilor de televiziune şi
radio regionale.
Care credeţi că este perspectiva dezvoltării televiziunii şi
radioului în R. Moldova în general şi a studiourilor locale
în particular?

Mulţumim pentru interviu şi multe succese în continuare!
Consemnare: Igor Volniţchi
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Memoriu privind libertatea presei în Republica
Moldova, 3 mai 2007 – 3 mai 2008
În ultima vreme, libertatea presei
din Republica Moldova reprezintă un motiv tot mai frecvent de
îngrijorare. În pofida declaraţiilor
optimiste ale autorităţilor, condiţia
presei moldoveneşti nu se schimbă,
ci, dimpotrivă, pe unele segmente
involuează, regresează dramatic.
Ne referim, în primul rând, la
încercările continue ale guvernării
comuniste de a controla mijloacele
de informare în masă, atât publice
cât şi private, şi de a le utiliza ca
instrument propagandistic împotriva opoziţiei. În al doilea rând,
este vorba despre cazurile tot mai
frecvente de agresiune împotriva
jurnaliştilor, de îngrădire a accesului la informaţie, de violare a
dreptului la libertatea de exprimare,
de hărţuire şi intimidare a presei.
Reflexele autoritariste, antidemocratice ale partidului de
guvernământ sunt camuflate de retorica proeuropeană
şi măsuri legislative formale, neobligatorii, ignorate în
practica administrativă şi cea judiciară. Acţiunile menite să
creeze în exterior aparenţa respectării principiilor libertăţii
presei şi libertăţii de exprimare nu împiedică puterea să
neglijeze principiile respective, atunci când o cere interesul
ei. Se poate vorbi despre instaurarea în RM a unui regim
cvasisovietic, care garantează la modul declarativ mai multe
drepturi şi libertăţi, însă acestea pot fi exercitate numai sub
supravegherea şi în măsura permisă de partidul guvernant.
Controlând, prin Consiliul Coordonator al Audiovizualului, acordarea licenţelor de emisie, puterea a continuat să
acapareze, prin persoane interpuse, posturi de radio şi TV
independente, asigurându-şi monopolul asupra posturilor
TV cu acoperire naţională. Reformarea Companiei de Stat
„Teleradio-Moldova” în serviciu public a fost doar mimată,
soldându-se în realitate cu epurări ale jurnaliştilor pe
criterii politice, fără o reformare serioasă a politicii editoriale în direcţia pluralismului, reflectării obiective a evenimentelor de interes public.
Autorităţile încurajează presa loială, docilă, acordându-i
atât accesul preferenţial la informaţia oficială, cât şi asistenţă financiară directă şi indirectă, inclusiv publicitatea

Zilele libertăţii presei: marşul de protest
al jurnaliştilor. Chişinău, 8 mai 2008.

de stat. Presa care îşi face datoria de „câine de pază” este
hărţuită şi intimidată pe diverse căi.
Legislaţia

Legislaţia Republicii Moldova în domeniul mass-media
este, în linii generale, orientată spre normele şi standardele
europene. Totuşi, nu sunt rare cazurile când forţele politice
modelează legile în funcţie de interesele lor momentane.
Drept exemplu serveşte Codul Audiovizualului, redactat de
o manieră care să asigure menţinerea controlului PCRM
asupra Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi
Companiei publice „Teleradio-Moldova”, şi să permită
privatizarea posturilor municipale „Antena C” şi „Euro TV
Chişinău”.
Există şi unele neconcordanţe între legislaţia Republicii
Moldova şi prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor
Omului. Constituţia RM interzice „defăimarea statului şi a
poporului”, prevedere care poate servi drept pretext pentru
îngrădirea dreptului la libera exprimare. Iniţiativa legislativă a Guvernului RM privind excluderea din articolul
32 al Constituţiei a sintagmei „contestarea şi defăimarea
statului şi a poporului” a fost aprobată la 8 noiembrie 2007,
însă nu a fost examinată în Parlament. Nu este ajustat la
rigorile Convenţiei Europene nici art. 304 al Codului Penal
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care prevede o pedeapsă cu „amendă în mărime de 10 000
lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de
la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani” în
cazuri de „calomniere a judecătorului sau a persoanei care
efectuează urmărirea penală ori contribuie la înfăptuirea
justiţiei, însoţită de învinuirea acestora de săvârşirea unei
infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de
grave, în legătură cu examinarea cauzelor sau materialelor
în instanţa de judecată”. Nu a fost depenalizată „culegerea
ilegală şi răspândirea cu bună ştiinţă, fără consimţământ, a
unor informaţii ocrotite de lege despre viaţa personală (art.
177 Cod Penal), divulgarea datelor urmăririi penale contrar
interdicţiei persoanei care efectuează urmărirea penală (art.
315 Cod Penal), „profanarea drapelului, stemei sau imnului
Republicii Moldova sau a unui alt stat” (art. 347 Cod Penal).
De asemenea, se cere modificarea în spiritul normelor europene a Codului Administrativ care stipulează pedeapsa cu
arest de până la 30 de zile pentru calomnie şi injurie.
Cu toate acestea, considerăm că problema primordială în
legătură cu legislaţia rezidă în faptul că, de obicei, nu legile
determină activitatea de zi cu zi a presei, ci uzanţele şi
reflexele ideologice şi birocratice, interesele partidului de
guvernământ şi ale aliaţilor săi.
Orice persoană care se consideră defăimată prin răspândirea unor informaţii care nu corespund realităţii poate cere
în proceduri civile, în temeiul art. 16 Cod Civil, dezminţirea acestei informaţii şi compensaţii morale şi materiale,
dacă cel care a răspândit informaţia nu va demonstra că ea
corespunde realităţii. Cuantumul maxim al daunei morale
care poate fi acordată nu este limitat prin lege. În practică,
pârâtul este chemat să demonstreze adevărul declaraţiilor sale până în cele mai mici detalii, fără a se ţine cont
de buna credinţă, respectarea eticii deontologice de către
jurnalist şi interesul publicului de a cunoaşte informaţia.
Sarcina probaţiunii nu se schimbă nici în cazul judecăţilor
de valoare, cel care a răspândit informaţiile fiind obligat să
dovedească că acestea corespund realităţii.
Deşi Curtea Supremă de Justiţie a recomandat judecătorilor
să protejeze mai puţin reputaţia persoanelor publice în acţiunile de defăimare, în practică acest lucru nu se respectă.
Politicienii câştigă frecvent procesele de defăimare, iar
compensaţiile în cazul lor nu sunt mai mici decât cele
acordate simplilor cetăţeni, ba, dimpotrivă, există tendinţa
ca acestea să fie mai mari. Judecătorii din RM sunt tentaţi
să dea câştig de cauză politicienilor chiar şi în cazurile vădit
nefondate, prin hotărâri motivate insuficient. De aceea,
7 din cele 10 cauze care vizau libertatea de exprimare,
pierdute de RM la Curtea Europeană a Drepturilor Omului,
au implicat fie politicieni, fie persoane apropiate cercurilor
politice guvernante.
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Parlamentul RM constata în hotărârea din 28 martie 2008
că „persistă cazuri de neaplicare a jurisprudenţei şi practicii CEDO de către instanţele judecătoreşti şi colaboratorii
organelor de drept” şi că examinarea incorectă a cauzelor
privind apărarea onoarei şi demnităţii este unul din principalele motive ale condamnării RM la CEDO.
Licenţele

Din păcate, şi noua componenţă a Consiliului Coordonator
al Audiovizualului (CCA) dă dovadă de partizanat în activitatea sa, luând decizii care avantajează partidele care au
asigurat în Parlament alegerea membrilor CCA. Este grăitor
faptul că noii membri ai CCA şi-au început activitatea cu
demersuri care au grăbit partajarea „Antenei C” şi „Euro
TV Chişinău” de către PCRM şi PPCD, în preajma alegerilor locale din 2007. Deşi Codul Audiovizualului stipulează
că, în procesul reorganizării posturilor publice, „să nu se
admită lichidarea lor, ci să se asigure un mediu pluralist
de dezvoltare a domeniului audiovizualului”, CCA nu a
reacţionat atunci când noul proprietar a suspendat grila de
emisie a „Antenei C”, excluzând majoritatea emisiunilor şi
programelor cunoscute de ascultătorii acestui post şi disponibilizând majoritatea jurnaliştilor.
O altă decizie a CCA care a scandalizat opinia publică a fost
retragerea, la începutul anului 2007, a frecvenţei postului
„FM 103,5” din Bălţi care emitea din 1994 în favoarea unui
pretendent înregistrat în ajunul prezentării dosarului la
concurs. Motivul invocat – încălcări ale grilei şi nerespectarea proporţiei de emisiuni în limba română şi rusă – nu
justifică o sancţiune de acest fel, iar Codul Audiovizualului
prevede că sancţiunile „se aplică gradual”. Postul de radio
trebuia, mai întâi, să fie avertizat public, apoi – penalizat şi,
în cele din urmă – pedepsit cu retragerea licenţei. Într-un
interviu acordat Agenţiei Monitor Media, la 15 februarie
2007, referitor la acest caz, Colleen Graffy, asistent adjunct
al Secretarului de Stat al SUA, a declarat că „argumentele
CCA de a suspenda licenţa „FM 103.5” nu sunt clare, iar
sancţiunea este dură”.
În luna iunie 2007, Centrul de Combatere a Crimelor
Economice şi Corupţiei (CCCEC) a iniţiat procedura penală
pe marginea unui caz de presupusă extorcare de mită în
mărime de 60.000 euro de către unii membri ai CCA. Faptul
vehiculării unei sume atât de impresionante în contextul
realităţii mediatice din RM, încălcarea normelor de procedură, intimidarea şi aducerea forţată la sediul CCCEC a
unor persoane nebănuite au ridicat suspiciuni în privinţa
adevăratelor intenţii ale anchetatorilor. Din punctul de
vedere al organizaţiilor neguvernamentale mass-media,
nu era exclusă posibilitatea ca CCCEC “să fie utilizat de
guvernare sau de alte grupuri de interese afectate de unele
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decizii ale CCA în calitate de instrument de presiune asupra
membrilor acestuia şi pentru a stopa unele tentative de
a schimba spre bine starea de lucruri din audiovizualul
autohton”.
Indirect, imixtiunea puterii în activitatea CCA a ieşit la
iveală atunci când, în urma unui conflict intern, a fost
destituit, cu votul majorităţii membrilor, preşedintele CCA
Corneliu Mihalache, acuzat de lipsă de transparenţă în relaţiile cu colegii şi de tăinuirea faţă de ei a “unor documente
şi acte oficiale”. Invocând tot felul de pretexte ridicole,
„Monitorul Oficial” a refuzat, timp de o lună şi ceva, să
publice decizia respectivă a CCA, blocând astfel intrarea ei
în vigoare şi împiedicându-l pe nou-alesul preşedinte Vlad
Ţurcanu să-şi exercite funcţia. După ce în cadrul CCA s-au
produs regrupări şi s-a format o nouă majoritate care a ales
un nou preşedinte pe placul PCRM, „Monitorul Oficial” s-a
grăbit să publice în aceeaşi zi documentul trimis de CCA.
În iulie 2007, răspunzând unei solicitări nemotivate juridic,
venite de la Ministerul Dezvoltării Informaţionale, CCA a
luat decizia scoaterii la concurs a frecvenţelor repartizate
pentru postul TVR 1. Interesul sutelor de mii de telespectatori a fost ignorat în folosul unei companii necunoscute, al
cărei reprezentant a activat în media holdingul PCRM. CCA
nu a ţinut cont de faptul că licenţa de emisie eliberată SRTv
de către CCA în 2006 asigura dreptul de difuzare a programelor TVR 1 pe teritoriul Republicii Moldova până în anul
2011, iar titularul licenţei, SRTv, a arătat disponibilitate şi a
făcut demersurile necesare pentru a nu prejudicia procesul
de difuzare a programelor sale pe teritoriul R. Moldova. De
asemenea, CCA a nesocotit opinia publică din R. Moldova,
care şi-a manifestat îngrijorarea faţă de o eventuală sistare a
transmisiunilor TVR 1.
Lipsa de obiectivitate, acordarea de licenţe după criterii
politice devine o practică obişnuită pentru CCA, stârnind
protestele radiodifuzorilor. Astfel, într-o declaraţie a fondatorilor postului de radio „Vocea Basarabiei” din 19 decembrie 2007 se spune că CCA nu le-a acordat nicio frecvenţă
din cele 10 solicitate. În schimb, postul de televiziune NIT
a primit în aceeaşi şedinţă licenţe pentru toate frecvenţele
scoase la concurs. În condiţiile în care Codul Audiovizualului nu prevede o modalitate eficientă de asigurare a
transparenţei proprietăţii mass-media, în RM are loc, cu
concursul CCA, concentrarea mass-media audiovizuale în
mâinile puterii.
După o intervenţie a PCRM, CCA a refuzat să examineze
chestiunea limbajului licenţios în emisiunea „Poveşti cu
măşti”, difuzată de postul de televiziune NIT. O solicitare
de acest fel a formulat Biroul Permanent al Parlamentului,
în şedinţa din 1 aprilie 2008, în prezenţa preşedintelui CCA,
Gheorghe Gorincioi, care a recunoscut că, pe parcurs, CCA
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a primit mai multe sesizări din partea cetăţenilor privind
utilizarea limbajului obscen în cadrul emisiunii „Poveşti cu
măşti”, a promis că sesizările respective vor fi examinate
în cadrul şedinţei publice din 8 aprilie 2008. După câteva
amânări, în şedinţa din 17 aprilie, 5 din cei 8 membri CCA,
prezenţi la şedinţă, s-au opus discutării acestei chestiuni.
Printre cei care au votat împotrivă s-a numărat şi preşedintele CCA, dl Gheorghe Gorincioi. Conform art. 6 (2)
al Codul Audiovizualului, „este interzisă difuzarea de
programe care... conţin pornografie, violenţă exagerată sau
limbaj licenţios”, iar CCA are obligaţia de „a investiga, în
termen de 15 zile din data sesizării, cererile şi plângerile
depuse” (art. 37, al. 4).
Radioul şi Televiziunea Publică

Transformarea Companiei de Stat „Teleradio-Moldova”
în instituţie publică este marcată de aceeaşi duplicitate a
acţiunilor proprie guvernării comuniste care urmăreşte
aparenţa, nu esenţa transformărilor. Acestui scop îi este
supusă politica editorială şi politica de selectare a cadrelor,
a componenţei Consiliului de Observatori, acordându-se
prioritate criteriului loialităţii înaintea celui profesional.
Nu e de mirare că, atunci când CCA a avertizat public
Compania „Teleradio-Moldova” (prin Decizia nr. 68 din
23 mai 2007 „Cu privire la difuzarea blocurilor de ştiri de
către M 1, Radio Moldova, NIT în perioada desfăşurării
campaniei electorale la alegerile locale generale din 03 iunie
2007”) pentru lipsa de pluralism politic şi social, nerespectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei,
principiului de informare din mai multe surse în perioada
desfăşurării campaniei electorale, cerându-i ca în termen de
7 zile să-şi modifice programele de ştiri în corespundere cu
rigorile Codului Audiovizualului, Consiliul de Observatori
s-a convocat să discute nu măsurile care trebuie luate în
acest sens, ci justeţea deciziei CCA.
Monitorizarea TV „Moldova 1” şi „Radio Moldova” atestă
o tendinţă de schimbare, dar aceasta este superficială,
neesenţială. Aceste posturi reflectă în continuare realitatea
preponderent de pe poziţia partidului de guvernământ,
problemele majore ale societăţii fiind evitate sau abordate
formal, accesul opoziţiei rămânând sporadic şi selectiv.
Abuzurile împotriva jurnaliştilor, îngrădirea accesului la informaţie

În perioada 3 mai 2007 – 3 mai 2008, în RM au fost comise
mai multe acţiuni ce contravin prevederilor Legii Presei
care interzic „imixtiunea în activitatea de pregătire şi de
difuzare a informaţiei” (art. 1) de către presă şi stipulează
că, „în scopul exercitării atribuţiilor profesionale”, jurna-
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listul are dreptul „a) să obţină şi să difuzeze informaţii; ...c)
să facă imprimări audiovizuale, să filmeze şi să fotografieze;
.... să asiste la mitinguri, demonstraţii şi la alte manifestaţii
publice” (art. 20).
La 8 iunie 2007, poliţia a descins abuziv la „Euro TV
Chişinău”, după ce pe postul respectiv au fost prezentate
mai multe buletine de vot găsite de jurnalişti în apropierea
sediului lor. În loc să demareze o anchetă pentru descoperirea vinovaţilor de încălcarea legislaţiei electorale, poliţiştii
au procedat la intimidarea jurnaliştilor.
La 19 iulie 2007, serviciul de presă al Preşedinţiei a îngrădit
accesul jurnaliştilor la o reuniune a şefului statului,
Vladimir Voronin, cu funcţionari ai Primăriei Bălţi. În
afară de aceasta, angajatul serviciului de presă a interzis
jurnaliştilor să realizeze înregistrări în timp ce preşedintele Voronin a discutat, în unul din cartierele oraşului, cu
un grup de pensionari, motivând că „partea oficială a luat
sfârşit”.
La 17 august 2007, un deputat comunist a atacat cameramanul postului „TV Prim Glodeni” care filma altercaţiile
din cadrul şedinţei Consiliului orăşenesc Glodeni.
La 11 septembrie 2007, poliţiştii au împiedicat filmările,
acoperind obiectivele camerelor, în timpul unei acţiuni de
protest în faţa Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării
Europene din Chişinău.
La 19 octombrie 2007, reporterul şi cameramanul de la
„PRO TV Chişinău” au fost agresaţi de către poliţişti în
timp ce realizau un reportaj despre evacuarea forţată a unui
cetăţean dintr-un bloc locativ din Chişinău.
La 18 decembrie 2007, ziarişti reprezentând instituţii de
presă din România nu au fost lăsaţi să participe la conferinţa de presă de sfârşit de an, susţinută de preşedintele R.
Moldova, Vladimir Voronin. Invocarea lipsei acreditărilor
la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
poate fi considerată drept un argument formal, odată ce i
s-a refuzat accesul la conferinţă şi unui ziarist care dispunea
de respectiva acreditare.
La 28 decembrie 2007, un reporter al portalului „Unimedia”
a fost târât de persoane necunoscute în timp ce-l filma pe
preşedintele Vladimir Voronin care participase la ceremonia de inaugurare a „Pomului Ţării” în centrul capitalei.
La 18 ianuarie 2008, un grup de jurnalişti de la „PRO
TV Chişinău”, „TV Dixi”, şi „Jurnal de Chişinău” a fost
împiedicat să relateze despre seara de creaţie a scriitorului şi
umoristului Gheorghe Urschi, sub pretextul că nu ar fi avut
„bilete de invitaţie”. În afară de aceasta, cameramanul de
la PRO TV a fost forţat să şteargă imaginile cu preşedintele
Voronin, filmate la intrarea acestuia în Palatul Naţional.
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La 9 martie 2008, agenţii din paza de corp a preşedintelui
Parlamentului Republicii Moldova au împiedicat echipa
postului „PRO TV Chişinău” să-l filmeze pe dl Marian
Lupu care participa la festivalul minorităţilor slave „Masleniţa”. De menţionat că alte posturi de televiziune nu au fost
oprite să-şi facă meseria.
La 15 februarie 2008, corespondentul ziarului „Moldavskie
vedomosti” nu a fost admis la întâlnirea comisarului european pentru relaţiile externe şi politica europeană de vecinătate, Benita Ferrero-Waldner, cu studenţii Universităţii
de Stat din Chişinău. Administraţia Universităţii, secundată
de gardienii Serviciului de Pază, au blocat, sub diverse
pretexte false, intrarea jurnalistului în sală, permiţând, în
acelaşi timp, altor jurnalişti să participe la eveniment.
Pe data de 16 februarie 2008, un reporter al cotidianului
„Timpul de dimineaţă” a fost bruscat de către un agent din
paza de corp a premierului Vasile Tarlev pe teritoriul Bazei
auto a Aparatului Guvernului, inspectată de către premier.
Deşi ziarista s-a legitimat, invocând faptul că premierul
este o persoană publică şi vizitează un obiectiv public, la
indicaţia şefei Serviciului de Presă, unul dintre gardienii
premierului a scos-o pe jurnalistă cu forţa din incinta întreprinderii respective. Înainte de incident, ziarista publicase
câteva articole în legătură cu unele nereguli comise de
această instituţie la achiziţionarea a 17 automobile „Skoda”.
La 21 februarie 2008, Procuratura Generală i-a intentat un
dosar penal directorului ziarului „Timpul de dimineaţă”,
Constantin Tănase, „pe faptul acţiunilor intenţionate
îndreptate spre aţâţarea vrajbei sau dezbinării naţionale,
rasiale sau religioase”. Organizaţiile neguvernamentale
mass-media au constatat că învinuirile nu se bazează pe
prezentarea unor dovezi care ar certifica reaua-voinţă a
jurnalistului acuzat, ridicând semne de întrebare privind
legalitatea demersului justiţiar.
La 22 martie 2008, vameşii din RM au confiscat de la un
cetăţean român 450 de exemplare ale revistei „Credinţa
noastră”. Incidentul s-a produs în vama Sculeni.
La 11 aprilie 2008, după întâlnirea dintre preşedintele
Vladimir Voronin şi liderul separatist Igor Smirnov,
preşedinţia a organizat o conferinţă de presă la care au fost
invitate doar televiziunile agreate de guvernarea comunistă.
Organele de drept din Republica Moldova nu numai că
ignoră demersurile în legătură cu cazurile tot mai numeroase de încălcare a libertăţii presei şi libertăţii de exprimare, de îngrădire a accesului la informaţie, ci şi iniţiază ele
însele acţiuni care cad sub incidenţa legilor ce apără aceste
drepturi.
La 15 aprilie 2008, Procuratura Generală a somat, printr-o
încheiere a judecătorului de instrucţie, portalul „Unimedia”
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să ofere Serviciului de Informaţii şi Securitate adresele IP
ale unor comentatori de pe forum. Motivele acestui demers
nu sunt prezentate. Atât Convenţia Europeană pentru
Drepturile Omului, cât şi legislaţia naţională permit unele
ingerinţe în dreptul la libera exprimare a cetăţenilor, dar
numai în cazurile când această măsură este motivată de
ameninţări la securitatea naţională, integritatea teritorială,
siguranţa publică etc.
În luna martie 2008, mai mulţi participanţi la emisiunea
interactivă „Forum”, difuzată zilnic, de luni până vineri,
de către postul de radio „Vocea Basarabiei”, au fost vizitaţi
de colaboratori ai Direcţiei Generale de Urmărire Penală
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cerându-li-se
să se prezinte ca „martori” pentru a depune explicaţii
privind opiniile expuse în cadrul emisiunii respective.
Citarea radioascultătorilor s-a făcut, conform poliţiei,
în cadrul dosarului penal intentat postului „Vocea Basarabiei” de către Procuratura Generală (la 20 decembrie
2007), sub pretextul că acesta ar fi difuzat „ mesaje pasibile a fi calificate drept chemări publice la răsturnarea sau
schimbarea prin violenţă a orânduirii constituţionale ori la
violarea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova”. Este
ciudat faptul că, în pofida stipulărilor legale, Procuratura
Generală nu a informat redacţia „Vocii Basarabiei” despre
faptul că ar fi început urmărirea penală, nu i-a prezentat
vreo motivaţie scrisă şi nu i-a cerut depoziţii în acest sens.
Despre iniţierea unui dosar penal împotriva „Vocii Basarabiei”, administraţia a aflat în legătură cu descinderea în
redacţie a ofiţerilor Centrului de Combatere a Crimelor
Economice şi Corupţiei (CCCEC), sub pretextul că la
„Vocea Basarabiei” s-ar fi comis... fraude financiare şi este
necesară verificarea modului de cheltuire a granturilor
obţinute din România. Implicarea CCCEC în operaţiuni
ce nu au legătură cu corupţia, ci cu libertatea de exprimare
este, în opinia organizaţiilor neguvernamentale din domeniul mass-media, cu atât mai îngrijorătoare cu cât CCCEC
are reputaţia de instrument al puterii împotriva opoziţiei.
Trezeşte dubii şi raţionalitatea invitării radioascultătorilor
la poliţie, în condiţiile în care emisiunile respective au fost
înregistrate de către redacţie şi aceste înregistrări pot fi puse
la dispoziţia anchetatorilor. La demersul făcut către procurorul general, „Vocii Basarabiei” i s-a comunicat că nu
există fapte în temeiul cărora urmărirea penală ar fi pornită
împotriva postului de radio. În cazul acesta, împotriva cui a
fost pornită urmărirea penală, de ce se fac controale financiare la „Vocea Basarabiei” şi de ce sunt interogaţi radioascultătorii? Conform Codului de Procedură Penală (art.
52), procurorul, în cadrul urmăririi penale, are obligaţia să
aducă la cunoştinţa părţilor conţinutul dosarului şi să fixeze
un termen rezonabil de urmărire penală. Timp de cinci luni
de zile, având la dispoziţie înregistrarea emisiunii, organele
de anchetă nu au trimis cauza în instanţa de judecată, dar
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nici nu au dispus încetarea urmăririi penale. Radioascultătorilor audiaţi nu li s-au adresat întrebări referitor la
subiectul cauzei penale, ci doar întrebări cu caracter politic
privind preferinţele lor politice, părerile lor despre guvernare etc. Care poate fi rostul acestei tărăgănări, dacă nu
hărţuirea, intimidarea, inocularea unei stări de incertitudine
jurnaliştilor şi administraţiei postului „Vocea Basarabiei”?
La 14 aprilie 2008, Judecătoria Sectorului Centru din municipiul Chişinău a decis să aplice sechestru pe suma de 300
000 lei din contul ziarului „Jurnal de Chişinău”, ca măsură
de asigurare a acţiunii în procesul judiciar intentat de către
un fost procuror de Donduşeni care pretinde că ziarul i-ar fi
lezat, acum cinci ani, onoarea şi demnitatea, prin articolele
„Procurorul de Donduşeni – acuzat de violarea unei femei
de 62 de ani”, apărut la 9 mai 2003, şi „A doua Transnistrie”, apărut la 24 august 2004. De menţionat că fostul
procuror a fost într-adevăr anchetat în calitate de bănuit
în cazul violării unei femei, iar „Jurnal de Chişinău” nu a
făcut decât să relateze despre acest caz. Conform art. 1424
Cod Civil al RM, acţiunile pentru repararea prejudiciului se
prescriu timp de 3 ani din momentul în care persoana vătămată a aflat despre existenţa prejudiciului. De aceea, există
temei pentru a presupune că în spatele acţiunii de sechestru
se pot ascunde alte motive decât cele anunţate. Care să fi
fost necesitatea sechestrului, decât intimidarea şi blocarea
activităţii „Jurnalului de Chişinău” pe o anumită perioadă,
dacă repararea prejudiciului moral oricum nu va fi plătită
reclamantului?
De regulă, autorităţile şi organele de drept au ignorat apelurile oganizaţiilor neguvernamentale mass-media privind
asigurarea respectării întocmai a dreptului la libera exprimare şi pedepsirea celor care au comis abuzuri împotriva
jurnaliştilor şi a presei, care au îngrădit accesul jurnaliştilor
la informaţia şi evenimentele de interes public.
Discriminarea mass-media

Puterea discriminează pe diverse căi mass-media care difuzează ştiri şi opinii critice la adresa sa. Mass-media loiale
puterii, docile se bucură de prioritate în ceea ce priveşte
accesul la informaţia de interes public şi la plasarea publicităţii de către organele publice, ministerele, departamentele şi întreprinderile de stat. Puterea continuă să acorde
subvenţii fostelor ziare guvernamentale „Moldova Suverană” şi „Nezavisimaia Moldova” care au fost privatizate,
dar şi-au menţinut vechea politică editorială. De exemplu,
în iunie 2007, Guvernul a decis alocarea a 84 mii de lei
pentru perfectarea unor abonamente la fostele ziare guvernamentale „Moldova Suverană” şi „Nezavisimaia Moldova”
în beneficiul „asociaţiilor obşteşti ale diasporei moldoveneşti” („Monitor Media”, 14 iunie 2007).
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Autocenzura

Recomandări:

Autocenzura este practicată atât în mass-media publice,
cât şi în cele private, iar partizanatul politic afectează până
şi producţia de ştiri a agenţiilor informaţionale. Condiţiile
economice nu sunt singura explicaţie a acestui fenomen
regretabil.

Pentru asigurarea unei libertăţi reale a presei, în conformitate cu principiile unei societăţi democratice şi normele
internaţionale, autorităţile din RM ar trebui:

Accesul la informaţie

Potrivit Legii accesului la informaţie, adoptată cu opt ani
în urmă, orice individ rezident legal pe teritoriul Moldovei
poate solicita orice informaţie sau document de la autorităţile sau instituţiile publice fără a da explicaţii privind motivele care l-au determinat să solicite informaţia. În realitate,
informaţia publică nu devine mai accesibilă. Funcţionarii de
rang mic şi mediu evită să discute cu jurnaliştii fără acordul
instanţelor ierarhic superioare, iar după adoptarea recentă
a Legii cu privire la Codul de conduită a funcţionarului
public, în care se stipulează că doar funcţionarii abilitaţi cu
acest drept vor efectua comunicarea „în numele autorităţii
publice”, e de presupus că accesul la informaţie va fi şi mai
dificil. La adoptarea acestei legi, nu s-a ţinut cont de Legea
privind accesul la informaţie care este una organică şi corespunde tuturor rigorilor internaţionale şi s-au ignorat ultimele decizii ale Curţii Europene versus Republica Moldova
în domeniul libertăţii de exprimare.
După ce la 23 martie 2007 Parlamentul a decis să sisteze
transmiterea în direct a şedinţelor Parlamentului la posturile naţionale de radio şi TV, postul privat de radio „Vocea
Basarabiei” şi-a anunţat disponibilitatea de a transmite
şedinţele Legislativului în direct, pe bani proprii, dar până
în prezent nu a fost adoptată o decizie în acest sens.
Presa străină

Deşi în mod legal accesul la mass-media străine nu este
îngrădit, ziarele occidentale nu se găsesc în chioşcurile din
RM din motive economice. Piaţa informaţională locală este
dominată în continuare de presa, televiziunea şi radioul din
Rusia.

- Să reacţioneze şi să pedepsească vinovaţii în cazurile de
agresiune împotriva jurnaliştilor, de intimidare şi hărţuire
a presei, de violare a dreptului la exprimare, de îngrădire a
accesului la informaţia de interes public;
- Să asigure aplicarea jurisprudenţei şi practicii CEDO de
către instanţele judecătoreşti şi colaboratorii organelor de
drept;
- Să asigure transparenţa proprietăţii mass-media şi să se
evite monopolizarea mass-media de anumite forţe politice
şi grupuri de interese;
- Să perfecţioneze cadrul legal şi să asigure funcţionarea
legilor în vigoare, inclusiv: să depolitizeze Consiliul Coordonator al Audiovizualului şi să perfecţioneze cadrul legislativ privind acordarea licenţelor de emisie şi a frecvenţelor;
să revizuiască legislaţia privind Instituţia publică a audiovizualului pentru asigurarea independenţei reale a companiei publice; să modifice Codul Civil astfel încât mărimea
compensaţiilor să fie proporţională cu prejudiciile aduse,
iar în cazul persoanelor publice să se ia în considerare un
grad mai mare de expunere faţă de critică;
- Să nu admită discriminarea mass-media în funcţie de
forma de proprietate şi pe criterii politice, să ia măsuri
pentru încurajarea investiţiilor locale şi internaţionale în
domeniul mass-media.
Semnează:
Centrul Independent de Jurnalism
Asociaţia Presei Independente
Asociaţia Presei Electronice
Comitetul pentru Libertatea Presei
Uniunea Jurnaliştilor din Republica Moldova
Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a
Accesului la Informaţie „Acces-Info”
Centrul de Investigaţii Jurnalistice
Centrul Tânărului Jurnalist
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